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Resumo 

 

O presente trabalho busca compreender através do pensamento de Arthur Neiva, 

utilizando um recorte de o seu debate sobre a modernização do Brasil, as noções 

de integração, raça e nação, no período de tempo de 1910-1922. A pesquisa 

empreendida nos permitiu também alcançar através da biografia de Arthur Neiva 

(1880-1943), a possibilidade de dissertar sobre os aspectos da racialização em 

seu pensamento. A prática médica no Brasil buscava desenvolver uma 

mentalidade de educação e ações sanitárias que se intensificaram através das 

reformas urbanas em virtude do processo de comemoração do Centenário de 

Independência de 1922; época consagrada à inserção do Brasil no rol das nações 

modernas. O projeto da integração nacional permitiu a Arthur Neiva pensar o 

povo brasileiro no sentido de nação a partir dos elementos das línguas Tupi e 

africanas, bem como o elemento humano isolado: o caboclo, raças de índios, o 

jeca (categoria lobatiana), o bufarinheiro e o imigrante. Essas foram as categorias 

identitárias que permitiram a Arthur Neiva pensar o elemento brasileiro fora do 

contexto do litoral. Outros elementos foram elaborados no pensamento de Arthur 

Neiva como educação escolar, a ginástica e o esporte. Estes elementos 

constituíram na época um forte debate ligado à eugenia, bem como, é possível 

pensar que as categorias identitárias acima descritas, também permitem ao 

debate de racialismo científico. 

  

Palavras-chaves: Modernização. Integração. Raça e Nação. Saúde pública. 

Instituto de Manguinhos. Reforma urbana. Categorias identitárias. Educação 

escolar. Ginástica e Esporte. Eugenia e Racialismo científico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Abstract 

 

 

The present work seeks to understand through the thought of Arthur Neiva, using 

a cut of his debate on the modernization of Brazil, the notions of integration, race 

and nation, in the time period of 1910-1922. The research undertaken also 

allowed us to reach through the biography of Arthur Neiva (1880-1943), the 

possibility of lecturing on aspects of racialization in his thinking. The medical 

practice in Brazil sought to develop a mentality of education and sanitary actions 

that were intensified through urban reforms due to the process of 

commemoration of the Centennial of Independence of 1922; a time devoted to 

the insertion of Brazil into the role of modern nations. The project of national 

integration allowed Arthur Neiva to think the Brazilian people in the sense of 

nation from the elements of the Tupi and African languages, as well as the 

isolated human element: the caboclo, races of Indians, the jeca (Lobatian 

category), the traveling salesman and the immigrant. These were the identity 

categories that allowed Arthur Neiva to think of the Brazilian element outside 

the context of the coast. Other elements were elaborated in the thought of Arthur 

Neiva as school education, gymnastics and sport. These elements constituted at 

the time a strong debate related to eugenics, as well as, it is possible to think that 

the identitary categories described above, also allows the debate of scientific 

racialism. 

 

 

Keywords: Modernization. Integration. Race and Nation. Public health. Institute 

of Manguinhos. Urban reform. Identity categories. School education. 

Gymnastics and Sport. Eugenics and Scientific racialism. 
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Introdução 

 

Em 1910, em virtude dos altos índices de óbitos, a prática médica no Brasil 

buscava desenvolver uma mentalidade de educação e ações sanitárias que se 

intensificaram em virtude do processo de comemoração do Centenário de Independência 

de 1922; época consagrada à inserção do Brasil no rol das nações modernas. Esta 

dissertação tem como objetivo o estudo e a análise do pensamento do médico e cientista 

Arthur Neiva (1880-1943). Focaremos nosso estudo em suas ideias sobre modernização, 

integração e raça no contexto da nação. Para tal, utilizaremos como fonte principal a 

produção intelectual de Neiva, como livros e artigos publicados na imprensa, além de 

correspondências. 

Neiva foi um intelectual atuante na Primeira República, sobretudo na área da 

saúde pública. Dedicou parte de sua vida combatendo doenças que assolavam a população 

e que, em sua perspectiva, impediam o desenvolvimento e progresso do país. Nesse 

sentido, atuou em diversas instituições de ensino e pesquisa voltadas para a questão da 

saúde, entre elas destacamos, na capital federal, o Instituto de Manguinhos, o Museu 

Nacional e a Faculdade de Medicina; e na cidade de São Paulo, o Instituo Butantã. Neiva 

também exerceu cargos públicos, representando o estado da Bahia. Como referencial 

teórico, iremos utilizar a teoria dos campos científicos de Pierre Bourdieu para pensarmos 

as redes estabelecidas no contexto das tramas sociais. Como o trabalho estabelecido é de 

cunho biográfico, tentaremos não cair na “ilusão biográfica”1 da santificação do objeto. 

Nesse sentido, a “problemática”2 aqui apresentada, através da pesquisa sobre Arthur 

Neiva, é o excesso de funções desempenhadas pelo nosso autor. Arthur Neiva é um 

pensador de um tempo em que o enciclopedismo era comum aos intelectuais. O excesso 

de conhecimento acumulado ou as ilustrações faziam parte de seu tempo (a virada do 

século XIX para o século XX), época em que as ciências estavam se estabelecendo em 

campos de especializações. Neiva acumulou trabalhos ligados à medicina, à entomologia, 

à botânica, ao sanitarismo, atuou pelo caminho da política e da administração pública, 

                                                           
1 BOURDIEU, Pierre. Ilusão Biográfica. ACles de la. Recherche en Scíellces Socíales (62/63):69-72, juin 

1986, p. 1-5. Disponível: https://edisciplinas.usp.br. Consulta em julho de 2016, às 22h42minh. 
2 BRUYNE, Paul. Dinâmica da Pesquisa em Ciências Sociais. Rio de Janeiro, 1991, p. 26. 

https://edisciplinas.usp.br/
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como também contribuiu nas discussões sobre temas ligados à educação, ao esporte, à 

ginástica escolar e ao desenvolvimento nacional, tema este que partilhou com o amigo 

Monteiro Lobato. A despeito da amplitude de sua obra, tentaremos nos ater aqui à 

temática de raça na constituição da nação, evitando possíveis desvios atinentes à vasta 

obra de Neiva. 

O período aqui recortado, 1910 a 1922, foi pertinente no sentido que reuniu uma 

efervescência de transformações relacionadas ao republicanismo com caráter de 

modernização, entre elas o saneamento, o combate às doenças tropicais, a integração 

nacional, o debate centrado na importância do esporte, [...] da ginástica e da implantação 

de reformas. Debate esse resultante dos congressos sobre eugenia, que postulavam o 

progresso da nação brasileira através do melhoramento racial. 

O recorte temporal da pesquisa (1910-1920) marca o período da republicanização 

do país que se utilizou das reformas urbanas (Barata Ribeiro em 1893 e Pereira Passos 

em 1904), como mecanismos do saneamento e combate às epidemias que grassavam 

principalmente na capital federal. Também, esse período marcou a institucionalização da 

política eugênica através do embranquecimento com a entrada de imigrantes europeus e 

a proposta da importância da educação eugênica e escolar para o aprimoramento do 

processo civilizatório. A inserção da ginástica e do esporte como remodelamento do corpo 

foram outros recursos de mudanças incorporados no projeto de modernização. E, por fim, 

o petróleo e o ferro consolidariam o desenvolvimento econômico do Brasil.  

 

Esta dissertação está dividida em três capítulos: no primeiro, reconstruímos o 

panorama que norteava a necessidade do saneamento nos principais polos de 

modernização do Brasil: (1) O Porto de Santos, importante área de escoamento de café. 

Santos estava infestada pela peste bubônica; (2) O Distrito Federal, núcleo cultural, 

administrativo e político. O Rio de Janeiro, capital federal, estava mergulhado em 

diversas epidemias, sobretudo, a febre amarela e a malária; (3) Integração das regiões 

isoladas (norte e Nordeste) para consolidação da republicanização nacional.  

Ademais, apresentam-se aqui os elementos da língua nacional, como um dos 

processos identitários de formação da nação, estudo desenvolvido por Arthur Neiva no 

período da campanha percorrida pelos sertões em companhia de Belisario Penna (1916). 

Neiva, ao notar os arcaísmos da língua falada na região, verificou que o isolamento da 

mesma não era apenas econômico, mas linguístico, político e social. Essa mesma língua 

estava sendo recombinada através da influência dos imigrantes na “Região Noroeste” 
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(Oeste Paulista), área de intenso foco de imigrantes que promovia as mudanças no falar 

nacional. Fato esse já ocorrido através do hibridismo entre o Tupi-guarani e línguas 

africanas no falar brasileiro, e também os neologismos criados principalmente pelos 

naturalistas. 

No segundo capítulo, abordamos a educação e eugenia no pensamento de Arthur 

Neiva, que foi um dos membros da Sociedade Eugênica, atuando com o cargo de 

consultor. Havia muitos intelectuais envolvidos com o projeto da eugenia nacional, 

sobretudo, os médicos. Contudo, em sua obra, o único assunto ligado à eugenia foi o 

esporte e a ginástica escolar. Neiva foi defensor dessas práticas físicas como 

modelamento do corpo e também da puericultura. Nesse aspecto, Arthur Neiva apontou 

várias críticas sobre os caminhos em que a política nacional tratava a educação com seus 

métodos arcaicos, desprezando a ginástica e o esporte na educação nacional.  

O esporte entrou no debate da saúde pública em 15 de abril de 1885, quando a 

Junta Central de Higiene Pública, presidida pelo Dr. Domingos José Freire, apresentou 

um “relatório que destacava a importância da educação física das crianças e das mães 

como puericultura adequada ao nosso clima no espaço privado e escolar”.3 Por isso, Neiva 

não mediu esforços ao considerar o esporte como fator importante na formação social. É 

nesse contexto que o esporte ganhou um caráter eugênico. E, para fechar esse capítulo, 

buscamos tratar da questão racial na obra de Arthur Neiva  

No terceiro capítulo, procuramos analisar a modernidade no Brasil na ótica de 

Neiva. O primeiro projeto ligado à modernidade foi o saneamento do porto de santos, da 

capital federal, seguido das campanhas profiláticas de integração nacional, pelas áreas até 

então, isoladas. E, por último, o diálogo entre Neiva e Monteiro Lobato sobre os rumos 

do desenvolvimento nacional.  

No decorrer do trabalho, selecionamos textos buscando apreender a trajetória de 

Arthur Neiva, no contexto da história da ciência e da saúde, e no pensamento social 

brasileiro.  

 

 

 

 

 

                                                           
3 MEL0, Victor Andrade & PERES, Fabio de Faria. Ginástica medicina e saúde. Rio de Janeiro: 7 Letras 

e Faperj, 2014, p. 63. 
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I – O Protagonista 

Instituto Soroterápico Nacional, Sanitarismo e Modernidade 

 

 

Arthur Neiva nasceu em Salvador, capital baiana, no dia 22 de março de 1880, 

filho do Comendador João Augusto Neiva e da Sr. ª Ana Adelaide Paço Neiva. Arthur 

Neiva passou a infância na ilha de Bom Jesus4. A Ilha de Bom Jesus dos Passos constitui 

uma das três ilhas (além dela tem a Madre de Deus e Ilha dos Frades), do arquipélago da 

Baía de Todos os Santos, em Salvador. Essa ilha foi colonizada em sua maioria por 

portugueses (1613), dos quais a família Neiva provavelmente descendia5. Seu pai, João 

Augusto Neiva6, começou a trabalhar numa tipografia, após a conclusão do Curso de 

Humanidades em Salvador. Em 1864, tornou-se redator de O Constitucional, órgão de 

divulgação do Partido Conservador. Quando esse jornal se transformou no Jornal da 

Bahia, foi mantido em suas funções.  

Com a implantação da República, filiou-se ao Partido Republicano. Mais tarde, 

com a cisão do Partido, João Neiva filiou-se ao Partido Republicano Federalista. Foi eleito 

Deputado Federal em 1894, passando a ocupar uma cadeira na Câmara de Deputados no 

Rio de Janeiro, para a qual foi eleito várias vezes, chegando a ocupar o cargo por quinze 

anos. Tal feito promoveu a mudança da família, esposa e quatro filhos, para o Distrito 

Federal. De acordo com o pesquisador Herman Lent, “Neiva [...] iniciou o curso primário, 

matriculando-se em 1889, na velha Escola da Bahia, de onde, logo no 2º ano, transferiu-

se para o Rio de Janeiro, onde se formou em 1903” 7. Dessa forma, Arthur Neiva concluiu 

a escola primária, secundária e o curso de medicina no Rio de Janeiro.  

                                                           
4 CPDOC/FGV. Carta a Lobato de 1919 a 1921, in: ANc -rs, 1919.11.00. Rio de Janeiro, 1921. 
5  Nota: “Utilizado como sobrenome em Portugal, é possível que seja um nome toponímico de origem 

portuguesa. Os primeiros portadores seriam pessoas que teriam nascido ou habitado a freguesia da Ribeira 

Neiva, localizada em Viana do Castelo”. Disponível: https://www.dicionariodenomesproprios.com.br. 

Consulta em: 11 de junho de 2016 às 10h34minh. 
6 CPDOC/FGV. NEIVA, João - dep. fed. BA 1894-1908. Disponível: http://cpdoc.fgv.br.  Consulta em: 11 de 
junho de 2016, às 12h57minh.  
7 LENT, Herman. In Memoriam – Arthur Neiva (1880-1943). Ver. Brasil. Biol., 3 (3): 273-291, Setembro, 

1943 – Rio de Janeiro (DF). 

https://www.dicionariodenomesproprios.com.br/
http://cpdoc.fgv.br/
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A vida e a obra de Arthur Neiva já foram bastante revisitadas, sendo seu primeiro 

biógrafo o médico Cesar Pinto8 que, em 1932, ao destacar a importância do acervo da 

biblioteca da Fundação Oswaldo Cruz, ressaltou Neiva como seu grande articulador. 

Dr. Herman Lent9, convidado em 1943 (data do falecimento de Neiva), a escrever 

sobre sua trajetória intelectual; uma homenagem póstuma. César Pinto e Herman Lent 

foram colegas de trabalho de Neiva no Instituto de Manguinhos e no Instituto Biológico, 

em São Paulo. Portanto, o conhecimento que tinham sobre o objeto pesquisado era mais 

do que teórico. Ambos descreveram Arthur Neiva no afã da admiração, da amizade e do 

espírito de corpo. Esse fato é apontado pelo pesquisador Vanderlei Sebastião de Sousa, 

sobre a biografia dos colegas médicos e do amigo Monteiro Lobato, em 1956: “cientista 

e homem público [...]. Palavras semelhantes, e carregadas de elogios”.10 

Os outros biógrafos seguiram a linha da descrição do Neiva enquanto “cientista e 

homem público” com maior ênfase em suas obras, entre os quais destaco: Alves Filho, 

que situava Neiva como um “cientista internacionalmente conhecido”11;  J. P de Carvalho 

Lima descreveu Arthur Neiva como o “nome da mais alta projeção na esfera científica e 

político-administrativa do Brasil”12; Jofre Marcondes Rezende explicou que “dentre os 

pesquisadores arregimentados por Oswaldo Cruz para lançar as fundações da medicina 

científica no Brasil sobressai a figura ímpar de Arthur Neiva”13. A pesquisadora 

Dominique Miranda de Sá, ao analisar os Relatórios de Viagem de Neiva e Penna, 

publicados em 1916, destacou que “A partir de 1917, o próprio relatório, com referências 

a Neiva como seu ‘distribuidor’, era volta e meia resenhado e analisado em textos com 

títulos bastante sugestivos, como ‘Os heróis do sertão’, no qual Neiva e Penna eram 

                                                           
8 PINTO, C. Arthur Neiva: cientista e homem público. Rev. Med. Cir. Brasil., Rio de Janeiro, v. 11, n. 1, 

1932, p. 3-11. 
9 LENT, Herman. In Memoriam – Arthur Neiva (1880-1943). Ver. Brasil. Biol., 3 (3): 273-291, Setembro, 

1943 – Rio de Janeiro (DF). 
10 SOUZA, Vanderlei Sebastião de. Arthur Neiva e a ‘questão nacional’ nos anos 1910 a 1920 (Artigo) In: 

História, Ciência, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v.16, supl.1, jul. 2009, p.262. 
11 ALVES FILHO. Aluisio. O Racismo em Monteiro Lobato, Segundo Leituras de Afogadilho. Passagens. 

Revista Internacional de história Política e Cultura Jurídica. Rio de Janeiro: vol. 8, nº 2, maio-agosto, 

2016, p. 367. 
12 LIMA, Nísia Trindade. Uma brasiliana Médica: o Brasil Central na expedição científica de Arthur Neiva 

e Belizário Penna e na viagem ao Tocantins de Julio Peternostro. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 1992. 

154 p. ISBN 978-85-7541-307-4. Disponível: SciELO Books: http://books.scielo.org. Consulta em: 21 de 

janeiro de 2016, às 23h00minh.  
13 RESENDE, Jofre M. História da Medicina: Arthur Neiva, Inteligência e Cultura a Serviço da Nação. 

In: “À sombra do plátano”. São Paulo: UNIFESP, 2009. 

http://books.scielo.org/
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comparados aos bandeirantes”14. Entre os demais pesquisadores, cabe ressaltar o trabalho 

de Vanderlei Sebastião de Souza 15, que discutiu na obra de Neiva a questão nacional nos 

anos de 1910 a 1920. Esse pesquisador analisou como Neiva lidou com a questão racial 

e os dilemas da formação nacional. O pesquisador André Felipe da Silva16, deu ênfase ao 

trabalho de Arthur Neiva, no Instituto Biológico de Defesa Agrícola em São Paulo. 

Foram os biógrafos que nos apresentaram seus familiares. Além destes era 

habitual a menção dos mesmos em cartas para os amigos, sobretudo para Rocha Lima. 

Também seu aparecimento ao lado dos filhos era comum através da circulação na 

imprensa. Foi através da imprensa que pudemos conhecer todos os membros da família 

de Arthur Neiva, a esposa Justina Hehl Neiva com quem teve três filhos: Arthur Hehl 

Neiva, Gilda Neiva Blundi17 e Ilka Hehl Neiva. 

Dessa maneira, entre os biógrafos e a imprensa é que tivemos a oportunidade de 

penetrar no universo social de Arthur Neiva.  Como encontrar esses atores pululantes de 

vida, marcadamente no cotidiano de Neiva senão pela via da lógica e também subjetiva 

da imprensa? Seguindo esse modelo, encontramos uma lista de nomes de médicos, 

contemporâneos de Neiva, os quais eram convidados para comemoração e honra de um 

ilustre colega. Foi essa ideia transmitida pela imprensa de 1920, data do acontecimento. 

Mas, por que tal figura foi capaz de reunir tantos membros da classe médica e, ao mesmo 

tempo receber escusas através de cartas e telegramas dos demais que se ausentaram? 

Vejamos a enorme lista de médicos reunidos em uma comemoração apresentada pelo 

jornal O Correio Paulistano: 

 

Realizou-se hontem, no Trianon um almoço que a classe médica de 

S. Paulo ofereceu ao professor Eduardo Rabello, lente da Faculdade 

de Medicina do Rio de Janeiro, que há dias se acha nesta capital. Á 

mesa lindamente ornamentada, sentaram-se á direita do 

homenageado, os srs. Drs. Ayres Netto, Emilio Ribas, Rezende 

Pucch, Oscar Freire, Olympio Portugal, Shimdt Samento, e á 

esquerda os drs. Arthur Neiva, Synesto Rangel Pestana, Diogo de 

Faria, Ovidio Pires de Campos, Mario Graccho, Alves de Lima e 

Plínio Godoy. Os outros lugares eram ocupados pelos srs. Drs. J. de 

Agular Pupo, A. Vieira Marcondes, Ataliba Sampaio, Oswaldo 

                                                           
14 SÁ, Dominichi Miranda de. Uma interpretação do Brasil como doença e rotina: a repercussão do 

relatório médico de Arthur Neiva e Belisario Penna (1917-1935). História, Ciências, Saúde – 

Manguinhos, Rio de Janeiro, v.16, supl.1, jul. 2009, p.183-203. 
15 SOUZA, Vanderlei Sebastião de. Arthur Neiva e a ‘questão nacional’ nos anos 1910 a 1920 (Artigo) In: 

História, Ciência, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v.16, supl.1, jul. 2009, p.249-264. 
16 SILVA, André Felipe Cândido da. Nos Meandros Da Medicina Tropical: Arthur Neiva E Os Estudos 

Sobre A Malária (1906-1940). Rio de Janeiro: ANPUH – APERJ, 2006. 
17 “Último nome do esposo, Edmundo Blundi”, in: O Globo, Jornal. O Brasil perde um ilustre cientista – 

Teve dolorosa repercussão o falecimento do Prof. Arthur Neiva. Rio de Janeiro, 7 de junho de 1943. 
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Portugal, José Maria Gomes, Garcia Braga, Pinheiro Cintra, Alex 

Pedroso, José Luiz Guimarães, Enjoiras Vampré, Guilherme 

Rubião, Cantídio de Moura Campos, Ribeiro de Almeida, Victor 

Godinho, Edmundo Xavier, Sergio Meira, Celestino Bourrol, 

Benedicto Montenegro, Francisco Lira, Mario Ottoni, Pereira 

Gomes, Marinho de Azevedo, Adriano de Barros, Henrique 

Liudenberz, Alcides da Nova Gomes. Excumaram-se por cartas e 

telegramas os srs. Drs. Oscar Rodrigues Alves, Arnaldo Vieira de 

Carvalho, Afranio Amaral, Mathias Valladão e Rubião Meira.18 

 

Na teoria dos campos científicos de Pierre Bourdieu, “os campos são microcosmos 

relativamente autônomos, os quais nos permitem descrever os usos sociais das ciências a 

partir de seus atores sociais”19, fica clara a necessidade do jogo estabelecido nas relações 

sociais, onde aliados e adversários estão o tempo inteiro realizando as etapas.  Nesse jogo 

em que o acaso nos forneceu essa fonte primária ficam as indagações: (1) como uma única 

fonte é capaz de nos permitir pensar um número de situações sociais? (2) como também 

estabelecer as respostas ou os resultados? Quais metas levaram à reunião de tão grande 

time? (3) ou tentar saber quantas equipes dessa reunião se estabeleceram para o grande 

jogo? Para responder a tamanha inquietude e não cairmos em um anacronismo histórico, 

buscamos, em primeiro lugar, desvendar o contexto histórico da época desse encontro, e 

para isso, pôde nos responder o pesquisador André de Faria Pereira Neto:  

 

Do ponto de vista mais geral, os anos 20 traduzem a crise do modelo 

oligárquico-agrário-exportador e liberal, predominante até então 

[...]. Durante a “crise dos anos 20”, as disputas regionais, 

acumuladas ao longo da República, assumiram uma forma 

transparente, evidenciada no crescente descontentamento militar, na 

associação entre a oligarquia dissidente e os tenentes rebeldes e na 

fermentação da classe média [...]. Geralmente, o espaço de tempo 

decorrente entre 1919 e 1921 é apontado como um momento de 

declínio do movimento operário. Este período, entretanto, foi de 

grande movimentação, tendo sido marcado “não só por 

manifestações públicas de valor propagandístico, como também por 

uma forte presença na organização sindical carioca.20 

 

                                                           
18 CORREIO PAULISTANO. Professor Eduardo Rabelo – Almoço no Trianon, uma homenagem ao 

cientista brasileiro. São Paulo, Quarta-feira, 25 de fevereiro de 1920, p. 03. 
19 BOURDIEU, Pierre. Os usos sociais da ciência: por uma Sociologia clínica do campo científico. São 

Paulo: UNESP, 2003, p. 18-24. 
20 PEREIRA NETO, André de Faria. Palavras, intenções e gestos. Os interesses profissionais da elite 

médica. Congresso Nacional dos Práticos. (1922). Juiz de Fora: CLIOEDEL, 2002, p. 13. Disponível: 

http://www.ufjf.br/clioedel/files/2009/10/COD02002.pdf. Consulta em: 14 de junho de 2016, às 

21h14minh. 

http://www.ufjf.br/clioedel/files/2009/10/COD02002.pdf
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O que temos aqui não é uma reunião de opositores, mas de aliados. Aliados no 

sentido de que “a elite médica, [...] reagia às alterações que estavam se processando em 

seu conhecimento e em seu mercado de trabalho”21. São médicos. Logo, poderíamos 

estabelecer que essa é uma reunião de classe – devido aos rumos tomados – na estância 

da saúde pública, pois, “o Estado, aos poucos, abandonou sua postura contemplativa 

diante das questões sociais e passou a assumir um papel de gestor e promotor em diversos 

ramos da produção e dos serviços, entre os quais destaca-se a saúde”22. Obstante, a outras 

classes de trabalhadores, essa constitui um grupo de excelência fortalecido pelos últimos 

acontecimentos, de acordo com André de Faria Pereira Neto: 

 

Em 1920, o governo federal havia promulgado o ‘Regulamento dos 

Serviços a cargo do Departamento Nacional de Saúde Pública’. A 

intervenção do Departamento Nacional de Saúde Pública visava, ao 

mesmo tempo, a educação higiênica, a prevenção de doenças e a 

assistência ao contaminado [...], o Regulamento do Departamento 

Nacional de Saúde Pública, promulgado em 1920, não definia 

claramente se este atendimento deveria ter caráter universal ou se 

seria restrito às camadas menos favorecidas da sociedade. A ele 

aderiram todas as faculdades de medicina do país, cada qual 

enviando seus representantes - os ilustres professores vão conhecer 

a opinião dos médicos práticos sobre o ensino e sua deficiência. 

Comparecerão também 26 associações médicas do Brasil.23 

 

 

Essas reuniões não constituíam “um fato inédito, elas vinham ocorrendo desde 

1888, em vários lugares do Brasil, através da Sociedade de Medicina e Cirurgia até que 

se culminou no Congresso Nacional dos Práticos”24. O Congresso Nacional dos Práticos 

ocorrido em 1922 foi ponto culminante para estabelecer o papel do médico, do enfermeiro 

e da acompanhante (parteira) na saúde pública nacional. Dessa maneira, o papel do 

médico ia se consolidando na esfera política nacional. Conforme nos relata André Pereira 

Neto: 

Esta elite profissional, ocupando os mais importantes postos de 

prestígio e poder na área da saúde, assistência médica e formação 

profissional, não assumiu uma postura contemplativa diante do que 

via e vivia. Ela estava disposta à luta! Algumas palavras se 

transformaram em gestos. Em meio à conjuntura histórica 

convulsionada que caracterizou os anos 20, algumas proposições se 

                                                           
21 PEREIRA NETO, Ibidem: 2002, p. 10. 
22 PEREIRA NETO, Ibidem: 2002, p. 10. 
23 PEREIRA NETO, André de Faria. Palavras, intenções e gestos. Os interesses profissionais da elite 

médica. Congresso Nacional dos Práticos. (1922). Juiz de Fora: CLIOEDEL, 2002, p. 19. Disponível: 

http://www.ufjf.br/clioedel/files/2009/10/COD02002.pdf. Consulta em: 14 de junho de 2016, às 

21h14minh. 
24 PEREIRA NETO, Ibidem, 2002, p.31. 

http://www.ufjf.br/clioedel/files/2009/10/COD02002.pdf
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transformaram em moções, em tomadas de posição concretas que se 

manifestaram explicitamente, contrariando, por vezes, os interesses 

dominantes25 

 

 

Segundo o pesquisador Vanderlei Sebastião de Souza, a história de vida do 

médico baiano Arthur Neiva está intrinsicamente ligada ao contexto da história da ciência, 

da saúde e do desenvolvimento do Brasil, no sentido do “concerto das nações” 26.  

Mas como tudo começou? A história de Arthur Neiva está intimamente ligada ao 

Instituto de Manguinhos. Não dá para pensar em Arthur Neiva, sem pensar no Instituto 

Soroterápico Nacional.  

A constante presença de Arthur Neiva no Instituto de Manguinhos se deu a partir 

de “20 de maio de 1903 e 25 de março de 1904, quando ocupou interinamente o serviço 

especial de Profilaxia de febre Amarela, quando ainda era estudante. Ao se formar, 

ocupou o mesmo cargo efetivamente, em 20 de maio de 1905”27. Sua dedicação fez com 

que “Oswaldo Cruz o nomeasse responsável pelo combate aos focos de Impaludismo em 

Magé (RJ), em 1906”28. Essa pesquisa lhe propiciou a descoberta de três tipos de insetos 

transmissores, ou melhor, vetores da doença, em trabalho apresentado no 6º Congresso 

Brasileiro de Medicina e Cirurgia, intitulado “Os Anofelinos brasileiros” (Vulgarmente 

conhecido como mosquito prego).  

Em 1907, Arthur Neiva se destacou ao lado da figura pública de Oswaldo Cruz, 

no Congresso Médico29 na Alemanha. Isso foi possível graças ao médico Rocha Lima,30 

que era conhecido e prestigiado na comunidade científica alemã. Rocha Lima conseguiu 

                                                           
25 PEREIRA NETO, Ibidem, 2002, p.31. 
26 SOUZA, Vanderlei Sebastião de. Arthur Neiva e a ‘questão nacional’ nos anos 1910 a 1920 (Artigo) In: 

História, Ciência, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v.16, supl.1, jul. 2009, p.250. 
27 LENT, Herman. In Memoriam – Arthur Neiva (1880-1943). Ver. Brasil. Biol., 3 (3): 273-291, Setembro, 

1943 – Rio de Janeiro (DF), p. 26. 
28 LENT, Ibidem: 1943,  p. 26. 
29 CORREIO DA MANHA, Jornal. Congresso De Higiene E Demografia. Rio De Janeiro, 2 de agosto de 

1907. 
30 “Henrique da Rocha Lima (1879-1976) -  tornou-se famoso internacionalmente pela descoberta da causa 

do tifo epidêmico (ou exantemático), uma doença transmitida pelo piolho do corpo que afligia combatentes 

e prisioneiros de guerra na Europa. O agente foi batizado de Rickettsia prowazeki, nome dado por ele em 

homenagem aos pesquisadores Howard Taylor Ricketts e Stanislas Von Prowazek, que morreram vítimas 

da moléstia, ao tentar estudá-la. Com esta descoberta, Rocha Lima deu início a um novo capítulo nos livros 

de Microbiologia: o capítulo das Rickettsioses. Logo depois de formado, Rocha Lima seguiu para a 

Alemanha com o objetivo de dar continuidade aos seus estudos, mas já em 1902, foi convidado a retornar 

a Manguinhos. De volta ao Brasil, ele colaborou intensamente com Oswaldo Cruz até 1909, nos projetos 

de pesquisa e de saneamento do país. Rocha Lima teve participação decisiva para a construção de uma 

imagem positiva do Instituto de Manguinhos e da ciência brasileira no exterior”. Disponível: 

http://www.invivo.fiocruz.br. Consulta em: 12 de novembro de 2016, às 19:33hmin”. 

 

http://www.invivo.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=752&sid=7
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garantir bons espaços na exposição para acomodar o vasto material que Arthur Neiva e 

Oswaldo Cruz pretendiam apresentar. Com uma exposição impecável, o Instituto de 

Manguinhos recebeu a medalha de ouro no Congresso, prêmio que mudaria a história 

dessa instituição. Dessa forma, a história de vida de Neiva está intimamente ligada ao 

Instituto de Manguinhos, o que nos permitiu abrir um parágrafo sobre a importância dessa 

instituição na história das reformas urbanas desencadeadas no período em que o Brasil se 

preparava para fazer parte das nações modernas.   

As mudanças desencadeadas no Rio de Janeiro, não ocorreram de uma hora para 

outra, deve-se principalmente à chegada da família real em 1808, segundo Jaime 

Benchimol: 

A instalação da corte rompeu o equilibrio da cidade. Em menos de 

duas décadas, sua população duplicou, alcançando 100.000 

habitantes, aproximadamente, em 1822, e 135.000, em 1840. Entre 

1808 e 1816, foram construidas cerca de 600 casas no perímetro da 

cidade, onde os sobrados começaram a suplantar as toscas casas 

térreas dos tempos da colônia, e 150 nos arredores - chácaras, em 

sua maioria, para a residência de verão dos senhores e sua numerosa 

escravaria doméstica31 

 

 

As mudanças “[...] são decorrentes de um processo histórico que projetou o 

Brasil de estado de colônia para o de nação independente”32. À época, deu-se desde a 

abertura dos portos que permitiu ao Brasil a inserção na economia de mercado e provocou 

uma série de mudanças, entre elas a chegada massiva de imigrantes no fim do século XIX, 

em função da demanda de mão de obra na economia cafeeira, segundo os dados 

apresentados por Jaime Benchimol: 

 

[...] no princípio da década de 1890, e a enorme instabilidade e 

flutuação populacional da capital da República, na medida em que 

                                                           
31 BENCHIMOL, Jaime Larry. Pereira Passos, um Haussmann tropical: a renovação urbana da cidade do 

Rio de Janeiro no início do século XX. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes, 

Departamento Geral de Documentação e Informação Cultural, Divisão de Editoração, 1992, p. 172. 
32 Nota: segundo o historiador Jaime Benchimol, “a abertura dos portos, decretada pelo príncipe regente 

uma semana após sua chegada, ainda em Salvador, representou mais um golpe de morte para o pacto 

colonial”32. A atitude de D. João VI, em virtude do bloqueio econômico imposto a Portugal por Napoleão 

Bonaparte, faz com que o jogo das relações econômicas estabelecidas no pacto colonial de 1810 permita a 

inserção do Brasil no rol das nações de economia de mercado. As mudanças foram sentidas à medida que 

a cidade crescia enquanto polo de atração por ter se tornado em 1763, em capital provincial atraindo várias 

correntes migratórias internas por conta da decadência do café do Vale do Paraíba, bem como das constantes 

correntes migratórias estrangeiras, em função do fortalecimento do café na bacia do planalto meridional, o 

que permitiu ao Brasil se situar como grande produtor mundial”, in: BENCHIMOL, Jaime Larry. Pereira 

Passos, um Haussmann tropical: a renovação urbana da cidade do Rio de Janeiro no início do século XX. 

Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes, Departamento Geral de 

Documentação e Informação Cultural, Divisão de Editoração, 1992, p. 23 
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ela servia de porto de trânsito a muitos estrangeiros. Entre 1887 e 

1897, a pulação brasileira deu um salto de 14 para 17 milhões de 

habitantes. Calcula-se que 5.300.000 imigrantes chegaram ao país 

nesse período. Dos 351,345 estrangeiros que se achavam no pais em 

1890, 35,4% estavam no Distrito Federal que, juntamente com São 

Paulo e Minas, concentrava 70% da população estrangeira radicada 

no Brasil. Em 1900, o número de estrangeiros recenseados não mais 

era de 1.256.806 pessoas, correspondendo a 7,26% da popu1ação 

total. Sã0 Paulo já detinha 50% do contingente (529.187 

estrangeiros). 0 Distrito Federal vinha em segundo lugar, com 

210.515 estrangeiros. Sã0 Paulo, Distrito Federal, Minas (141.647) 

e Rio Grande do Sul (10.854) detinham 80% da população 

estrangeira radicada no pais33 

 

 

Enquanto a cidade crescia, cresciam também os problemas de higiene. As 

doenças eram inúmeras e a cidade insalubre. Em 1890, “aumentou a mortalidade causada 

por todas as moléstias, em especial a febre amarela, a varíola, a malária e a influenza. 

Superando todas as epidemias anteriores, a febre amarela abriu um claro na população; 

de 4.454 vítimas”34. Outras moléstias grassavam nas habitações populacionais, como a 

lepra e a tuberculose. Segundo o historiador André de Faria Pereira Neto, “a tuberculose 

[...] por índice de mortalidade superava o de qualquer outra doença no início do século 

[XX] não recebeu do Estado uma atenção que traduzisse em seu conjunto de medidas 

articuladas para o seu controle”35.  

Em 1904, o crescimento urbano ampliou as necessidades e a consciência do 

conjunto de espaço, espaço este, comprimido pela geografia estabelecida pelo morro do 

Castelo que não permitia a separação do comércio informal dividindo o mesmo espaço 

físico com o comércio oficial, e isto incomodava a elite e a camada média. Era assim a 

paisagem urbana do Rio de Janeiro, antes da derrubada do Morro do Castelo, à qual não 

permitia a ampliação urbana, “são as cidades, em seu dinamismo, que provocam, num 

primeiro momento, as necessidades de mudança”.36 O que se vê é o comércio em ruas 

muito apertadas e seus interlocutores, isto é, os vendedores de quiosques e ambulantes no 

mesmo espaço do comércio moderno; lojas em estilo “parisiense”, além das condições 

                                                           
33 BENCHIMOL, Jaime Larry. Pereira Passos, um Haussmann tropical: a renovação urbana da cidade do 

Rio de Janeiro no início do século XX. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes, 

Departamento Geral de Documentação e Informação Cultural, Divisão de Editoração, 1992, p. 172. 
34 BENCHIMOL, Ibidem: 1992, p. 179. 
35 PEREIRA NETO, André de Faria. Palavras, intenções e gestos. Os interesses profissionais da elite 

médica. Congresso Nacional dos Práticos. (1922). Juiz de Fora: CLIOEDEL. Disponível: 

http://www.clionet.ufjf.br/clioedel. Consulta em: 14 de junho de 2016, às 21h14minh. [século XX – grifo 

próprio]. 
36 BENCHIMOL, Ibidem: 1992, p, 23. 

http://www.clionet.ufjf.br/clioedel
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péssimas de higiene, por isso as mudanças começam a ser operadas. De acordo com o 

historiador Aureliano Restier Gonçalves:  

 

Em 1855, a cidade assiste ao experimento dos esgotos realizado pela 

Companhia The Rio de Janeiro City Improvements Limited, na Casa 

de Detenção. Em 1870, o serviço é estabelecido nos bairros do 

Catete, Gávea, Botafogo, Centro e Cidade Nova. Em 1875, para 

Catumbi, Laranjeiras, São Cristóvão e Engenho Velho.  Em 1893 

ocorreu uma grande "operação de limpeza" do prefeito Cândido 

Barata Ribeiro37 (1843 -1910), demolindo estalagens anti-higiênicas 

e cortiços no centro do Rio de Janeiro em 1893 [...]. A evolução da 

cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, ao passado pertence a 

ideia de rasgar-se a velha rua do Sacramento, pela casaria que a 

trancava na rua Senhor dos Passos, levando-a até o mar pela rua da 

Imperatriz, hoje, Camerino. A custo fez-se a obra, ainda tema de 

discussões, em 1875. Nesse ano, o competente engenheiro, José 

Antônio da Fonseca Lessa, então no cargo de diretor da repartição 

de Obras Municipais da Corte, expunha, em relatório à Ilustríssima 

Câmara, [...] apresentando um orçamento de 70:790$ [...]. 

Iniciaram-se as desapropriações, logo depois sustadas por falta de 

numerário. Até 1888, nada se fez e depois, por intermitências, a 

Ilustríssima Câmara ia conseguindo desapropriar os prédios de 

menos custo. Na República, a Intendência Municipal, a 18 de 

outubro de 1890, firmou um contrato com o engenheiro Antônio 

Lustosa Pereira Braga, para a feitura da obra. Mas, opondo-se o 

Ministério do Interior, do qual dependia a aprovação do mesmo 

contrato, ficou ele em suspenso. Na operosa administração do 

prefeito Pereira Passos, foi a rua do Sacramento alargada e 

prolongada até a Marechal Floriano, dando-se lhe a largura de 

15m60. A obra foi iniciada em 7 de abril de 1903, e, a 27 de julho 

do mesmo ano de 190338 

 

 

As intermitências foram produzidas por duas vertentes, uma pelo fato de o 

saneamento não ser prioridade, e a outra pelas crises econômicas em decorrência de 

fatores que levaram à queda da monarquia. Sobre a Primeira República, Jaime Benchimol 

aponta o encilhamento, ou seja, política de emissões exageradas de moedas para aumentar 

investimentos industriais com créditos facilitados do governo provisório do Marechal 

                                                           
37 “Cândido Barata Ribeiro (1843 -1910). Nascido em Salvador, BA. Formou-se em medicina e também, 

político e escritor. Defensor do abolicionismo e do republicanismo o primeiro prefeito do Distrito Federal 

(Rio de Janeiro), nomeado em 17 de dezembro de 1892 pelo presidente Floriano Peixoto (1891-1894). Foi 

ministro do STF durante dez meses e quatro dias. Com o “não” dos senadores, foi obrigado a abandonar o 

posto no dia 24 de setembro de 1894. Ocupou a cadeira no Senado Federal em 30 de dezembro de 1899, 

encerrando seu mandato até 1909”. Disponível: http://oglobo.globo.com/brasil/barata-ribeiro. Consulta em: 

02/02/2016, às 14h30min. 
38 GONÇALVES, Aureliano Restier. Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro: edição comemorativa dos 

110 anos do Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro. Prefeitura da Cidade do Rio Janeiro Secretaria das 

Culturas Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro Divisão de Pesquisa, 2004, p. 211. Disponível: 

http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/420443. Consulta em: 14 de junho de 2017, às 19h00minh, p. 211.  

http://oglobo.globo.com/brasil/barata-ribeiro-foi-um-dos-cinco-casos-de-indicacao-para-stf-vetada-6189868#ixzz3z1pnEhQB
http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/420443
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Deodoro, como fator de recessão econômica, “as medidas econômico-financeiras 

adotadas por Rui Barbosa, ministro da Fazenda do Governo Provisório (1889-1891), 

chefiado por Deodoro da Fonseca, inauguraram um dos períodos mais turbulentos da 

história financeira do país”39. O perfil das mudanças apresentadas encerrou as maiores 

reformas urbanas do período que ficou conhecido como Reforma Pereira Passos (1903-

1906).  

Para os pesquisadores Martins e Mello, o ano de 1903 representa a peculiaridade 

das mudanças: 

Pereira Passos é indicado prefeito. Imagem viva do novo tempo, 

mesmo já tendo setenta anos, ele é um empreendedor, homem de 

comando e decisão. Além disso, proprietário da Estrada de Ferro do 

Corcovado, membro ativo do Clube de Engenharia, estudou na 

França, e ajusta-se perfeitamente ao que a cidade precisa. Enfim, 

para os setores dominantes é o exemplo límpido da regeneração. 

Pereira Passos ganha de Rodrigues Alves plena autonomia para 

realizar as mudanças. E as realiza a fundo, chocando-se, por vezes, 

com muitos dos interesses das elites dominantes. Isso provocou 

reações que abalaram a vida política da cidade, principalmente no 

que concernia às questões de propriedade. As reformas continuam. 

O barulho e o movimento, distantes do mundo do trabalho, 

provocam as pessoas, mas é o sinal do novo, do progresso. A cidade 

civiliza-se. É cortada em todos os sentidos. Todos os lugares são 

afetados ao mesmo tempo40 

 

A Reforma Pereira Passos contou com a ajuda do Instituto de Manguinhos para 

saneamento e vacinação, sobretudo com a figura de “Oswaldo Cruz, o jovem diretor da 

Saúde Pública, responsável por toda a campanha de saneamento da capital e diretamente 

subordinado ao ministro da Justiça e do Interior”41. Em 1904, a Revolta da Vacina, que 

consistiu em uma reação popular contra a vacinação obrigatória, de acordo com Nicolau 

Sevcenko:   

 

Seu pretexto imediato foi a campanha da vacinação em massa contra 

a varíola, desencadeada por decisão da própria presidência da 

República [...]. Os setores da oposição política, que desde um longo 

                                                           
39 BENCHIMOL, Jaime Larry. Pereira Passos, um Haussmann tropical: a renovação urbana da cidade do 

Rio de Janeiro no início do século XX. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes, 

Departamento Geral de Documentação e Informação Cultural, Divisão de Editoração, 1992, p. 169. 
40 MARTINS, Antonio Edmilson & MELLO, Juliana Oakim Bandeira de. As Reformas Urbanas na Cidade 

do Rio de Janeiro: uma história de contrastes. Revista do Arquivo Nacional. Acervo, Rio de Janeiro, v. 28, 

n. 1, p. 19-53, jan./jun. 2015 – p. 53. Disponível:  

http://revista.arquivonacional.gov.br/index.php/revistaacervo. Consulta em: 14 de junho de 2017, às 

10h28minh, p. 20. 
41 SEVCENKO, Nicolau. A Revolta da Vacina. São Paulo: Scipione, 1993, p. 5. 

https://portalconservador.com/livros/Nicolau-Sevcenko-A-Revolta-da-Vacina.pdf. Consulta em: 02 de 

janeiro de 2017, às 19h05min.h. 
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tempo vinham articulando um golpe contra o governo, 

aproveitaram-se das reações indignadas da população, a fim de abrir 

caminho para o seu intento furtivo42 

 

 

 Além da vacina obrigatória, contou-se com as derrubadas de moradias exercendo 

um clima de grande insatisfação coletiva. O medo do fracasso e a necessidade de se conter 

as polêmicas, dão importância aos laudos científicos e três instituições funcionam como 

respaldadoras do progresso, segundo os pesquisadores Martins e Mello: 

 

 

(a) o Clube de Engenharia [...] que movimenta a “elite técnica” 

e se assenta nas figuras de Paulo de Frontin e Francisco Bicalho, 

além do apoio de Lauro Muller, e institui as leis de 

desapropriação, (b) a Saúde Pública, através de Oswaldo Cruz, 

que define os critérios de civilidade e atua como instrumento de 

controle da vida social, estabelecendo padrões mínimos de 

higiene e saneamento para a cidade e sua população, e (c) a 

polícia” 43 

 

 

 

A criação do Instituto de Manguinhos ou Instituto Soroterápico Federal44 

representou o respaldo científico das reformas, como também para resolver a produção 

de soro contra a peste bubônica. O soro fora solicitado pelo prefeito do Distrito Federal 

Cesário Lauro Alvim (1839-1903) ao Barão de Pedro Affonso (1845-1920), à frente do 

Instituto Vacínico Municipal do Rio de Janeiro (criado em 1894). Este produto era 

importado da Alemanha, mas as importações não eram suficientes para o número de casos 

apresentados, principalmente na região portuária de Santos, porta de entrada de 

estrangeiros.  Em 25 de maio de 1900, foi criado o Instituto de Manguinhos, sob a direção 

técnica de Oswaldo Cruz (1872-1917).  Em 1902, Oswaldo Cruz assumiu a direção geral 

do Instituto de Manguinhos, após pedido de exoneração do barão de Pedro Affonso. Em 

1903, Oswaldo Cruz é nomeado pelo presidente Rodrigues Alves, Diretor Geral de Saúde 

                                                           
42 SEVCENKO, Ibidem, 1993, p, 05. 
43 MARTINS, Antonio Edmilson & MELLO, Juliana Oakim Bandeira de. As Reformas Urbanas na Cidade 

do Rio de Janeiro: uma história de contrastes. Revista do Arquivo Nacional. Acervo, Rio de Janeiro, v. 28, 

n. 1, p. 19-53, jan./jun. 2015 – p. 53. Disponível:  

file:///C:/Users/Of%C3%A9lia/Downloads/589-624-1-PB%20(4).pdf.  Consulta em: 14 de junho de 2017, 

às 10h28minh, p. 20. 
44 LIMA, Nísia Trindade. Oswaldo Cruz: um legado centenário. Revista de Manguinhos, nº 37, maio de 

2017. Disponível: 

https://agencia.fiocruz.br/sites/agencia.fiocruz.br/files/revistaManguinhos/revistademanguinhos37.pdf. 

Consulta em: 16 de junho de 2017, às 19h58minh. 
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Pública, deflagrando campanhas de saneamento no Rio de Janeiro. Foi dessa maneira que 

Oswaldo Cruz se integrou na campanha civilizadora da reforma urbana de Pereira Passos, 

com grande repercussão nacional.  Dessa forma, a figura do médico e a profilaxia 

passaram a possuir um caráter de suma importância. Do ponto de vista de Frederico 

Villar, redator do jornal A Pacotilha de São Luiz do Maranhão: 

 

Inaugurou-se para a humanidade uma era nova: uma era de um novo 

sentido, a outra visão. E a hygiene nasceu. Quiz a bôa estrela do 

Brasil que um dos nossos mais cultos compatriotas fosse chamado à 

pasta do Interior do Governo da República que ali fizesse decretar 

as medidas iniciais dessa grande obra, dessa obra colossal que se 

chama saneamento do Brasil: essa obra, fructo do grande talento e 

do grande coração do dr. Urbano Santos e do imennso valor 

profissional e moral de Oswaldo Cruz, Chagas, Neiva, Belisario 

Penna. 45 

 

 

A “nova era” era uma alusão às campanhas de saneamento. De acordo com o 

pesquisador Ricardo Ventura Santos, “as expedições científicas para o controle das febres 

palustres evidenciaram a legitimação do médico sanitarista”. Acrescenta que “elas 

ocorreram de forma perene, justificando a necessidade dessas campanhas profiláticas e 

os investimentos à pesquisa” 46.  

Em 1910, os índices de óbitos eram alarmantes, de acordo com dados apresentados 

por André de Faria Pereira Neto: “a tuberculose 14.607 óbitos; seguida pela varíola 

(6.809); gripe (2.402); malária (1.196); sarampo (429); disenteria (296); peste bubônica 

(275); febre tifoide (260); Coqueluche (254); difteria (192); beribéri (179); lepra (101); 

febre amarela (85); escarlatina (9)47” 

A prática médica no Brasil buscava desenvolver uma mentalidade de educação e 

ações sanitárias. Essa prática, segundo Sevcenko “associou-se a um movimento social de 

grande importância para a época” 48. Assim, a presença do médico Arthur Neiva ao lado 

de outros sanitaristas e clínicos, nos permite a construção de uma historiografia à luz da 

                                                           
45 A PACOTILHA, Jornal. Inaugurou-se para a humanidade uma era nova. Maranhão, Sexta-feira, 23 de 

abril de 1920. 
46 SANTOS, Ricardo Ventura. Corpos, medidas e nação: antropologia física na capital da República 

brasileira na primeira metade do século XX. Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi. Cienc. Hum., Belém, v. 7, n. 

3, p. 639-643, set.-dez. 2012. 
47 PEREIRA NETO, André de Faria. Palavras, intenções e gestos. Os interesses profissionais da elite 

médica. Congresso Nacional dos Práticos. (1922). Juiz de Fora: CLIOEDEL. Disponível: 

http://www.clionet.ufjf.br/clioedel. Consulta em: 14 de junho de 2016, às 21h14minh. 
48 SEVCENKO, N. Literatura como missão. Tensões sociais e criação cultural na Primeira República. São 

Paulo: Brasiliense, 1983. 
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medicina social, no trato das campanhas científicas, das ações sanitárias no combate a 

doenças infectocontagiosas, tudo isso em nome da integração nacional. 

A integração nacional é um processo histórico moderno com o propósito de 

estabelecer a unidade política das nações. Para C. W. Mills, “os sistemas de símbolos 

servem para fundamentar os atos de um Estado [...] a coesão imprimida a uma nação é 

fortalecida e justificada”49. Além do Hino Nacional e da Bandeira, era necessário banir 

as doenças. As doenças significavam as permanências da herança colonial. Da mesma 

maneira, entendemos que o isolamento geográfico estabelecido no sertão não se ajustava 

aos ideais de integração. Nessa ótica, o Instituto de Manguinhos promoveu as expedições 

de pesquisa no tocante às áreas atingidas pelo isolamento público, pela seca e pelas 

doenças. 

 

 

A redescoberta do Brasil, através da viagem ao Norte e Nordeste em 1912, de 

Arthur Neiva e Belisario Penna 

 

 

A expedição científica realizada em 1912, pelos médicos Neiva e Penna tinha 

como objetivo empreender estudos sobre o sertão no tocante ao mapeamento de doenças 

existentes, sendo algumas ainda não catalogadas. 

A comitiva se compunha de quatro médicos; Neiva, Belisario, João Pedro de 

Albuquerque e José Gomes de Farias. Dois auxiliares, Octavio Amaral e o fotógrafo José 

Teixeira, além de mais doze camaradas, recebem destaque de parte de Neiva e Penna, ao 

acentuarem sua dedicação: “Se levantavam geralmente ás 4 ½ da madrugada, ás vezes 

mais cedo e os últimos que se acomodavam quando chegávamos aos pouzos, registrando 

ainda o valor da tropa de animais catingueiros: trinta e cinco muares, sendo vinte e quatro 

de carga, seis de montaria e seis de adestros, ou seja, sobressalentes”50.  A viagem dos 

médicos resultou da parceria entre o Instituto de Manguinhos, do qual faziam parte, e a 

                                                           
49 MILL, C. W. Caracter and social structure, in: Nacionalismo. Dicionário de Ciências Sociais. Rio de 

Janeiro, 2 ed: FGV/MEC, 1987, 802.  

 
50 NEIVA, Arthur & PENNA, Belisario. Viagem científica pelo norte da Bahia, sudoeste de Pernambuco, 

sul do Piauhí e de norte ao sul de Goiaz – Estudos feitos á requisição da Inspetoria de Obras contra a 

seca. Direção: Dr. Arrojado Lisboa. In: Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. Tomo VIII, Fascículo III, 

Rio de Janeiro, Instituto Oswaldo Cruz, 1916, p. 220. 
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Secretaria dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas e de Infraestrutura, 

tudo dentro de uma proposta maior de integração dos sertões ao território nacional. 

As rotas se estabeleceram de acordo com a necessidade de reconhecimento da 

região, bem como ao combate das doenças. 

 A expedição de 1911 estava ligada à construção da via férrea de Porto Nacional, 

intitulada de Companhia de Viação Férrea e Fluvial do Tocantins e Araguaia, para 

escoamento da borracha. A expedição do Dr. Astrogildo Machado registrou numerosos 

casos de bócio endêmico e grande coleção de insetos51. 

 Em 1912, a expedição de Neiva e Penna percorreu cerca de setecentas léguas, 

revelando o então desconhecido sertão. Astrogildo Machado, no mesmo ano, retornou 

com Adolpho Lutz ao Mato Grosso para realizar estudos sobre tratamento da “peste de 

cadeiras”52, que assolava o rebanho de gados deste estado. De 1912 a 1913, os médicos 

Carlos Chagas, Pacheco Leão e João P. de Albuquerque viajaram para o Norte de Minas 

para estudar os casos da tripanossomíase, que mais tarde ganharia o nome de doença de 

Chagas. Assim estava a região tomada por doenças e deficitária de políticas públicas. 

A viagem aos sertões (Norte da Bahia, sudoeste de Pernambuco, Sul do Piauí e 

Norte ao Sul de Goiás), revelou um Brasil até então desconhecido do eixo central (Brasil 

Meridional: São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul; Brasil Central: Goiás 

e Mato Grosso – área de produção de Borracha), conhecida hoje como Centro-sul. A 

região até então desconhecida, ou área dos sertões, compreendia: Brasil Norte Oriental: 

Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e o Brasil 

Setentrional: Acre Amazonas e Pará.  

Até 1913, a divisão do território brasileiro ainda estava baseada em divisas 

estabelecidas pelas entradas e bandeiras. De acordo com Paulo Prado, as mesmas teriam 

sido aconselhadas por Carl Friedrich Philipp von Martius e revisada por Capistrano de 

Abreu53. Essa divisão associava uma bandeira e seu curso pelos rios, sendo as paulistas 

pioneiras em navegar, descobrir e ocupar as terras, navegando dos rios Paraná ao 

                                                           
51 THIELEN, Eduardo Vilela Et Al. A ciência a caminho da roça: imagens das expedições científicas do 

Instituto Oswaldo Cruz ao interior do Brasil entre 1911 e 1913. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 1992. 

154 p. ISBN 978-85-7541-307-4, P. 18. 
52 Nota: “Arriamento em decorrência da Infestação de bernes na anca do animal”, in: “Miíase furunculóide, 

popularmente conhecida como berne, é uma doença parasitária provocada pela larva da mosca Dermatobia 

hominis. A larva da mosca penetra na pele do hospedeiro, que pode ser o homem ou outros animais, onde 

vai se desenvolver” -  Disponível: http://www.dermatologia.net/cat-doencas-da-pele/miiase-furunculoide-

berne. Consulta em: 12 de maio de 2016, às 12h23minhmin. 
53 PRADO, Paulo. Retrato do Brasil. In: Coleção Intérpretes do Brasil. Rio de janeiro: Nova Aguillar, 

2002, p. 03-103. 
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Amazonas; do São Francisco ao Parnaíba e Itapecuru; do Doce ao Paraibuna, atingindo 

as serras dos Órgãos e do Mar, até a baía da Guanabara; do rio Uruguai ao Rio Grande do 

Sul.  Esses trajetos foram seguidos pelas bandeiras baianas, pernambucanas, maranhenses 

e, finalmente, as amazônicas. A viagem percorreu boa parte do Norte e Nordeste, 

conforme o mapa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mapa Adaptado, in: THIELEN, Eduardo Vilela Et Al. A ciência a caminho da roça: imagens das 

expedições científicas do Instituto Oswaldo Cruz ao interior do Brasil entre 1911 e 1913. Rio de Janeiro: 

Editora FIOCRUZ, 1992. 154 p. 11. 
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Caio Prado Júnior descreveu o sertão como uma região isolada: “O sertão 

constituiu sempre, de fato, refúgio para negros e mestiços provindos do litoral: escapos 

da justiça, que sobre eles pesava mais que sobre as outras categorias da população” 54. Em 

1912, o quadro descrito por Neiva e Penna sobre o sertão era de uma paisagem dantesca: 

 

 

Os nossos filhos que aprendem nas escolas que a vida simples de 

nossos sertões é cheia de poesia e de encantos, pela saúde de seus 

habitantes, pela fartura do solo, e generosidade da natureza ficariam 

sabendo que nessas regiões se desdobra mais um quadro infernal, 

que só poderia ser magistralmente descrito pelo Dante imortal. 55 

 

 

 Foi com esse cenário que Artur Neiva e Belisario Penna se depararam quando 

afirmaram que “o homem do interior do Brasil não vivia, mas sobrevivia e muito mal” 56. 

Buscando as origens de tal isolamento, Prado Junior destacou que o jesuíta italiano 

Antonil já criticava o sentido litorâneo da colonização portuguesa “como a um caranguejo 

a andar arranhando as terras ao longo do mar”57.  Prado Junior assegura que a “sua 

distribuição pelo território da colônia é, como logo se vê, grandemente irregular. Núcleos 

apenas, alguns bastante densos, mas separados uns dos outros por largos vácuos de 

povoamento ralo, se não inexistente”. Na avaliação desse autor, a penetração para o 

interior foi um movimento das “entradas pioneiras ou de resgate, abrindo-se em leque das 

costas marítimas em diferentes diretrizes à procura dos sertões, formaram o grande 

processo de exploração e povoamento que é a própria história do país” 58. Também é 

                                                           
54 PRADO JUNIOR, Caio. Formação do Brasil Contemporâneo. In: Coleção Intérpretes do Brasil. Rio de 

Janeiro: Nova Aguillar, 2002, p. 1101-1495. 

PRADO, Paulo. Retrato do Brasil. In: Coleção Intérpretes do Brasil. Rio de janeiro: Nova Aguillar, 2002, 

p. 03-103. 
55 NEIVA, Arthur & PENNA, Belisario. Viagem científica pelo norte da Bahia, sudoeste de Pernambuco, 

sul do Piauhí e de norte ao sul de Goiaz – Estudos feitos á requisição da Inspetoria de Obras contra a 

seca. Direção: Dr. Arrojado Lisboa. In: Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. Tomo VIII, Fascículo III, 

Rio de Janeiro, Instituto Oswaldo Cruz, 1916, p. 74-224. 
56 NEIVA, Arthur & PENNA, Belisario: Ibidem, 1916, p. 03. 
57 PRADO JUNIOR, Caio: Ibidem, 2002, p. 1101-1495. 
58 PRADO JUNIOR, Caio: Ibidem, 2002, p. 1101-1495. 
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necessário lembrar que para ele, a dimensão territorial foi um “ônus tremendo que pesará 

sobre a colônia e depois sobre a nação, [...] pasmosa e sem paralelo que aparta e isola os 

indivíduos, cinde o povoamento em núcleos esparsos de contato e comunicações difíceis, 

muitas vezes até impossíveis” 59. Esse aspecto fornece-nos a hipótese de que as áreas 

interioranas ficaram isoladas juntamente com o seu elemento humano. Neiva e Pena nos 

alertam que até o linguajar do sertanejo apresentava formas arcaicas há muito não 

evidenciadas na zona central: 

 

O verbo trouver em lugar de trazer, é o único conhecido pelas 

pessôas incultas que conjugam em todos os tempos; caroável na 

antiga acepção de propicio é vulgar; nanja em lugar de não ou nunca; 

mancar por faltar; apunhar em lugar de empunhar; adestro por 

sobressalente. [...] A tendência própria da língua de transformar 

substantivos em verbos, torna-se anda mais acentuada entre aquelas 

gente: “Recursar” (procurar recursos); “encadurmar” (formar 

cardumes), “encestar” (colocar as cinzas dentro da “estiladeira”, 

“estilador” ou ainda “cacite” utensilio domestico em forma de cesto 

[...], onde se guardam as cinzas com que se prepara a “decoada” 

(lixivia); “adjuntorar” (dar adjuntorio); “respostar” (dar resposta), 

“melar” (extrair mel), “paliar” (obter-se paliativo). 60 

 

Os arcaísmos da língua falada pelos sertanejos é mais uma evidência do 

isolamento da região. Impressionado com esse aspecto da língua falada na região, Arthur 

Neiva, em 1940, publicou um livro intitulado “Estudos da Língua Nacional”, onde 

dedicou além dos arcaísmos, os hibridismos e neologismos da língua nacional. 

Por meio da análise dos relatórios61 de viagem de Neiva e Penna, é possível 

observar uma vasta gama de temas, tais como: clima e problemas hídricos, desmatamento, 

vegetação, seca, protozoários, mosquitos e animais peçonhentos, fauna local, sítios 
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arqueológicos, bicho-do-pé, escabiose62, berne63; moléstia de Chagas, febre amarela, 

malária e demais doenças, sanitarismo e terapêutica popular, criminalidade, assassinos 

precoces, machismo, entre outros. 

Nos mesmos relatórios com relação às doenças, Neiva e Penna conseguiram 

resolver, de maneira inédita, o problema do mal de engasgo, apresentado de Norte ao 

Nordeste do Brasil. um mal associado pelos sertanejos, ora como dispepsia digestiva, 

causada por lesões devido ao uso cultural da farinha de mandioca, ora por problemas de 

histeria64, visto que era muito comum nas mulheres. Quando manifestada nos homens, 

era associado aos males da seca, causadora de descontentamento provocando o 

“baticúm”65 (palpitação seguida de escurecimento da vista com perdas dos sentidos). Ao 

examinarem as pessoas, eles descartaram ser um mal digestivo, visto que era frequente 

também em regiões como Paraná e São Paulo, onde não se praticava a dieta da farinha de 

mandioca. Os sintomas, tais como dificuldade ao engolir os alimentos, taquicardia e 

insônia estavam associados à epilepsia e não à dispepsia digestiva e, tampouco à seca ou 

algum tipo de verminose. Em suma, o mal de engasgo não se tratava de uma doença 

etnográfica, pois não estava ligada ao clima ou aos costumes. De maneira geral, segundo 

Neiva e Penna, todas as doenças catalogadas eram as mesmas doenças que acometiam os 

indivíduos do Sul, o próprio bócio: “Existia no Rio Grande do Sul e 20 anos mais tarde 

[...] Rio Pardo, Cachoeira e Caçapava [...] Em 1844 o bócio era universal nas cidades 

paulistas [...] e mais recentemente vimo-lo desaparecer [...] na villa Curral del Rey para 

dar lugar á cidade de Bello Horizonte” 66. O que Neiva quis acentuar é que o bócio 

desapareceu à medida do desenvolvimento, ou seja, quando a Vila dos currais, se 

transformara em Belo Horizonte, cidade com mais recursos, também desaparece o bócio, 

doença ligada à carência alimentar. Dessa forma, foi possível afirmar que a doença de 

                                                           
62 “Escabiose (ou sarna) é uma doença contagiosa causada pelo ácaro Sarcoptes scabie variedade hominis, 

transmitida pelo contato direto” – Disponível: http://www.sbd.org.br/doencas/escabiose-ou-

sarna/sociedade brasileira de dermatologia. Consulta em: 12 de maio de 2016, às 12h18minhmin. 
63 “Miíase furunculóide, popularmente conhecida como berne, é uma doença parasitária provocada pela 

larva da mosca Dermatobia hominis. A larva da mosca penetra na pele do hospedeiro, que pode ser o 

homem ou outros animais, onde vai se desenvolver” -  Disponível: http://www.dermatologia.net/cat-

doencas-da-pele/miiase-furunculoide-berne. Consulta em: 12 de maio de 2016, às 12h23minhmin. 
64 “Vexame ou vexame do coração – Desde Petrolina, causou-nos impressão, a frequência sobretudo entre 

as mulheres, duma manifestação nervosa curiosissima, a o que os sertanejos denominam ‘vexame do 

coração’ ou simplesmente ‘vexame’. [...], que não podemos identificar á histeria, á epilepsia ou qualquer 

das nervroses conhecidas”, in: NEIVA, Arthur & PENNA, Belisario. Viagem científica pelo norte da Bahia, 

sudoeste de Pernambuco, sul do Piauhí e de norte ao sul de Goiaz – Estudos feitos á requisição da 

Inspetoria de Obras contra a seca. Direção: Dr. Arrojado Lisboa. In: Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. 

Tomo VIII, Fascículo III, Rio de Janeiro, Instituto Oswaldo Cruz, 1916, p. 139. 
65 NEIVA, Arthur & PENNA, Belisario: Ibidem, 1916, p. 139. 
66 NEIVA, Arthur & PENNA, Belisario: Ibidem, 1916, p. 74-224. 
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Chagas era etnográfica, porque estava ligada a um padrão de moradia do sertanejo: a casa 

de pau-a-pique, também conhecida como estuque. Esse tipo de estrutura acondicionava o 

inseto Triatoma; também conhecido como barbeiro, principal vetor do mal de Chagas, 

principal vetor do mal de Chagas, também conhecido como barbeiro. Nas regiões onde 

grassava o “bócio endêmico”67 (tireoidite muito comum nos doentes de Chagas, em 

virtude da dieta pobre em minerais), Neiva e Penna verificaram que os indígenas, em sua 

maioria, não contraíam a doença de Chagas, porque suas cabanas não armazenavam o 

barbeiro. Também não há registro sobre indígenas com bócio. Nas palavras de Neiva e 

Penna, a aproximação dos indígenas à população sertaneja, residente às casas de estuque, 

permitia o contágio: “Podemos observar em uma india Caiapó aldeada desde criança e 

vivendo entre habitantes portadores de bocio; foi o único caso que observamos em índios” 

68.  O mesmo se deu em outras aldeias de Goiás, entre as tribos dos Bororos (da Colônia 

de São Lourenço); na dos Parecis, Mundurucus; e Apiacás ao Sul de Goiás. Afirmam que, 

à medida que a civilização ia aparecendo, o bócio diminuía. A ligação do bócio à moléstia 

de Chagas, entre outros problemas cardíacos, foi mais uma descoberta relacionada à 

viagem de Neiva e Penna ao Norte e Nordeste do Brasil.  

Além da seca, não foram o bócio e a tripanossomíase americana, também 

conhecida como doença de Chagas, que levaram os médicos e pesquisadores de 

Manguinhos a essa campanha pelo interior do Brasil, mas a febre amarela. Presente de 

Norte a Sul, de Leste a Oeste, essa doença foi o fator primordial para que o Instituto de 

Manguinhos dispusesse seus médicos em campanhas junto às construções de estradas de 

ferro, como assinalou Gilberto Freyre: “Osvaldo Cruz, chamado ao Amazonas a fim de 

estudar de perto as condições sanitárias em que se vinha construindo a Madeira-Mamoré, 

produziu notável relatório. [...] apurou-se não se tratar de problema apenas médico, mas 

de engenharia rural e de valorização dos campos pela agricultura” 69. 

A febre amarela grassava em todo o Brasil, não apenas no Rio de Janeiro e São 

Paulo. Em Manaus, no auge do ciclo da borracha, de acordo com Euclydes da Cunha, 

fazia parte da bagagem do seringueiro “20 gramas de quinino” 70. 

                                                           
67 NEIVA, Arthur & PENNA, Belisario: 1916, p. 220-221. 
68 NEIVA, Arthur & PENNA, Belisario: Ibidem, 1916, p.123. 
69 FREYRE, Gilberto. Introdução à História.../Ordem e progresso. In: Coleção Intérpretes do Brasil. Rio 

de janeiro: Nova Aguillar, 2002, p.545. 
70 CUNHA, Euclydes da. À Margem da História, in: Coleção a Obra Prima de Cada Autor. São Paulo: 

Martin Claret, 2006, p. 29 - registro em que o pesquisador realizou na Amazônia, quando chefiava a 

comissão de limites entre o Peru e o Brasil, de 1904 a 1905. 
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De acordo com o pesquisador Jaime Benchimol, o quinino é um tipo de 

“Alcaloide extraído da casca da Cinchona era praticamente o único recurso disponível, 

sendo empregado tanto no tratamento como na prevenção dos acessos palustres” 71   

Segundo Herman Lent, “Neiva havia observado a resistência dos plasmódios ao 

quinino durante campanha contra a malária na Baixada Fluminense, em 1907” 72, por isso, 

aumentara a dosagem do alcaloide, ou seja, aumentou o período de aplicação do mesmo 

nos pacientes acometidos pelas febres palustres. Lent também nos assegura que o uso 

continuado do quinino no Panamá, no combate à febre amarela fez com que os óbitos de 

“984 casos em 1902”, caíssem para “quatro em 1908” .73 

Para os pesquisadores Neiva e Penna, a febre amarela no Nordeste do Brasil foi 

um mal que se “tenha internado levado pela Estrada de Ferro e que em condições 

análogas, estão todas as cidades até Petrolina, onde encontramos grande abundancia de 

transmissores” 74. Alertaram também para o fato de a região ter sido contaminada pelos 

trabalhadores, que antes de se estabelecerem passavam por Salvador, se contaminando 

até chegarem a Petrolina; também os estrangeiros, que já chegavam medicados e, por isso, 

mascaravam a doença. De fato, os dois cientistas exemplificaram a morte de Caio Prado, 

falecendo no Ceará, acometido de febre amarela, sem que a região fosse atingida pela 

doença: “Foi um típico caso de transmissão por viajantes, Caio Prado fora contaminado 

no Rio de Janeiro. Fato análogo ocorreu com um engenheiro norte-americano em Quixadá 

em estudo de lavoura seca” 75.  

Além das doenças, Neiva e Penna apontaram extrema falta de educação escolar. 

Segundo Liane Maria Bertucci, referindo-se aos relatórios de Neiva e Penna, “A instrução 

escolar era muito deficiente e o analfabetismo era altíssimo, chegando a 90% no norte de 

Goiás. Professores itinerantes, que temporariamente se instalavam em fazendas, 

                                                           
71 BENCHIMOL, Jaime Larry. Manguinhos do sonho à vida: a ciência na belle époque. Rio de Janeiro: 

Fiocruz/ Casa de Oswaldo Cruz, 1990. Benchimol, 2001 
72 LENT, Herman. In Memoriam – Arthur Neiva (1880-1943). Ver. Brasil. Biol., 3 (3): 273-291, Setembro, 

1943 – Rio de Janeiro (DF), p. XXVI. 
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na Baixada Fluminense, em 1907”. Fonte: LENT, Herman. In Memoriam – Arthur Neiva (1880-1943). Ver. 
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74 NEIVA, Arthur & PENNA, Belisario. Viagem científica pelo norte da Bahia, sudoeste de Pernambuco, 

sul do Piauhí e de norte ao sul de Goiaz – Estudos feitos á requisição da Inspetoria de Obras contra a 

seca. Direção: Dr. Arrojado Lisboa. In: Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. Tomo VIII, Fascículo III, 

Rio de Janeiro, Instituto Oswaldo Cruz, 1916, p. 127. 
75 NEIVA, Ibidem: 1916, p. 128. 
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ensinavam não mais que ler, escrever e contar” 76. Arthur Neiva e Belisario Penna 

assinalaram, 

Que era comum a falta de noção de conforto relativo, nem mesmo 

de asseio; analfabetismo em mais de 80% da população, pobreza e 

quase miséria gerais e por isso a escravização dos miseráveis aos 

poucos indivíduos menos ignorantes e que dispõem de alguns 

recursos, sem que esses procurem minorar as precaríssimas 

condições de seus dominados. 77 

 

Um ano antes da grande viagem pelos sertões, no Congresso Universal de Raças 

de 1911, ficou muito claro para antropólogos e sociólogos que não se poderia pensar as 

diferenças humanas sem levar em conta “a importância da educação, da economia, da 

política e da geografia na constituição dos grupos populacionais” 78. Neiva e Penna 

descreveram nos relatórios que, em passagem pela Bahia na divisa de Pernambuco, uma 

moradora, ao ser indagada pelos pesquisadores sobre sua naturalidade, se a mesma era 

“baiana ou pernambucana”, não soube dizer, apenas respondeu que “era das bandas de 

cá” 79
. Era baiana de fato, mas não sabia, por falta de registro civil, por falta de instrução, 

por falta de identidade com o centro regional que era Salvador, sua capital. Essa era a 

característica do isolamento.  

O isolamento era extensivo por toda a vasta região dos sertões. Outra questão 

muito peculiar ao isolamento, notificado pelos pesquisadores, foi a apatia dos moradores 

de Goiás, evidenciada por Neiva e Penna, fica marcada no episódio referente ao registro 

sobre as treze árvores melíferas (ou seja, espécies preferidas pelas abelhas para 

assentamento da colmeia), mostrando que também se preocupavam com a botânica da 

região pesquisada. Neiva e Penna deram falta de uma árvore melífera catalogada por 

Linneu, em 1758, e bastante comum em Goiás, a então conhecida como melador (Omnis 

orbis terrarum culta). Ao encontrar uma das espécies recentemente derrubada, indagaram 

ao “sertanejo” se a ausência da melífera estava no fato da derrubada da árvore para a 

extração do mel.  

O mel era parte de sua refeição diária, “constituída sobretudo por farinha e 

alguns cocos”80, o sertanejo respondeu, “neste mundo, o que é que não se acaba? Só a 

                                                           
76 BERTUCCI, Liane Maria. Médicos Educadores no Sertão do Brasil nos anos 910. ANPUH, Simpósio 
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77 NEIVA, Ibidem: 1916, p. 198. 
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80 NEIVA, Arthur & PENNA, Belisario, Ibidem: 1916, p. 187. 
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graça de Deus” 81.  Nesse momento se referem ao sertanejo como “caboclo”, elucidando 

o isolamento, porque era comum, referir-se a uma categoria geográfica afim de enfatizar 

o distanciamento da região central. Dessa forma, caboclo era o elemento do Norte e 

Nordeste, enquanto que jeca, era o elemento do interior paulista. Referir-se aos elementos 

nacionais como caboclo e jeca significava o quanto as pessoas estavam entregues ao 

isolamento. Apatia, fatalismo e presentismo, eram condições daqueles que não se sentiam 

elementos da história e, concomitantemente, autores de suas próprias vidas. Lembrando 

a relação intrínseca aqui entre o caboclo (sertanejo) e o jeca (do interior paulista), ambos 

são doentes e concomitantemente apáticos. Assim, os sertões perdem a ideia de bucólico 

para se inserir na ideia de isolamento geográfico. 

O isolamento geográfico foi bastante evidenciado nos relatórios de Neiva e Penna, 

sucitando debates que ocuparam revistas de letras e ciências, sobretudo no Rio de Janeiro 

e São Paulo. Antes de sua publicação em 1916, Neiva publicou vários artigos no jornal O 

Estado de São Paulo, provocando um efeito imediato a priori à publicação dos Relatórios 

de Viagem.  Belisario Penna “Em 1913, [...] solicitou uma licença de 1 ano (seis meses 

sem vencimentos) e, por conta própria, percorreu parte dos estados do Paraná e de Santa 

Catarina e todo o Rio Grande do Sul, sempre com a preocupação de verificar as condições 

sanitárias do país” 82. Em 1914, ao reassumir o cargo de Inspetor Sanitário passa a 

trabalhar em prol do saneamento dos subúrbios do Rio de Janeiro. Em 1916, data da 

publicação dos relatórios de Viagem, Penna fundou em Vigário Geral, o primeiro posto 

de profilaxia rural sem ônus para o serviço público, com casa e mobiliário cedidos pelo 

Dr. Bulhões Marcial. No período de 1916 a 1917, Penna publicou uma série de 13 artigos 

no Correio da Manhã sobre saneamento. De acordo com Vanderlei Sebastião de Souza: 

 

O conteúdo do relatório surtiu efeitos imediatos. Não apenas 

mobilizou parte da imprensa brasileira acerca de um Brasil 

praticamente desconhecido, como também se transformou em 

documento crítico contra a ineficiência do estado quanto às 

necessidades mais elementares da população sertaneja, sobretudo no 

que dizia respeito à saúde, à educação, habitação e transporte. 83 
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Segundo a pesquisadora Dominique Miranda de Sá, “o relatório foi muito 

discutido em jornais do Rio de Janeiro, sobretudo n’O País e no Correio da Manhã, em 

1917 e 1918, e mesmo na época, como de fato sugere a bibliografia, tornou-se referência 

incontornável para a discussão sobre a identidade nacional”84 

Nesse sentido, cabe destacar, a sua repercussão nacional, pois foram duramente 

criticados pelo periódico A Informação Goiana85, uma revista editada sobretudo por 

médicos que não admitiam ser o interior definido por doentes e atrasados. Sendo assim, 

se de um lado se destacaram como referência, por outro lado geraram controvérsias 

intelectuais sobre a questão da integração nacional. De acordo com o pesquisador Jean-

François Sirinelli, apoiado em Bourdieu, a importância de uma fonte como uma revista 

para entendermos a engrenagem histórica é proveitosa no sentido do campus: “As revistas 

conferem uma estrutura ao campo intelectual por meio de forças antagônicas de adesão – 

pelas amizades que se subtendem, as fidelidades que arrebanham e a influência que 

exercem – e de exclusão – pelas posições tomadas, os debates suscitados, e as cisões 

advindas”86. Portanto, é nessa perspectiva que o pesquisador Jean-Jacques Becker afirma 

que, “preocupar-se com a opinião pública não é uma ideia nova [...]. Pode-se fazer história 

segundo todos os tipos de dimensão: comprimento, largura e profundidade. O da opinião 

pública é uma história em profundidade”.87 A Revista, A Informação Goiana, pôde nesse 

sentido, nos dar uma dimensão simbólica da importância dos Relatórios de Viagem de 

Neiva e Penna a respeito do isolamento dos sertões em relação à integração nacional. 

É a partir dessa concepção que as viagens científicas do Instituto de Manguinhos, 

conjugadas com o ideário do nacionalismo geográfico republicano, são pontuadas com a 
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dimensão científica do combate às epidemias e a necessidade de uma política mais 

equalizadora por parte do governo. 

 

 A dedicação de Neiva em pensar o povo brasileiro no sentido de nação 

 

O objetivo desta seção é destacar a dedicação de Neiva em pensar o povo 

brasileiro no sentido de nação a partir dos elementos das línguas Tupi e africanas, que 

vão estabelecer topônimos, hibridismos e neologismos numa nova forma de se pensar o 

Brasil, bem como do elemento humano isolado, impaludado e o imigrante enquanto 

recorte positivo/negativo no contexto de nação.  

Em princípios de 1908, Neiva era chefe da profilaxia contra o impaludismo no 

Instituto de Manguinhos. Seus relatos sobre esse período estão reunidos no capítulo “A 

Noroeste (Notas de um Diário)” que compõe o livro Daqui e de longe... Chronicas 

nacionais e de viagem, publicado em 1926. Nesses relatos, é possível observar a 

dedicação de Arthur Neiva em pensar o povo brasileiro no sentido de nação.  

Essa obra é um resumo dos artigos e crônicas que Arthur Neiva escreve durante 

a sua campanha em Estrada de Ferro Noroeste (de Bauru em São Paulo a Corumbá, atual 

Mato Grosso do Sul), suas viagens ao exterior para ampliação de estudos entomológicos 

(América do Norte), a convite para implantação de laboratórios profiláticos (Argentina, 

Japão e Ceilão) e a campanha pelo Norte e Nordeste em companhia de Belisario Penna. 

Os Relatórios de Viagem foram publicados em 1916 e Estudos da Língua 

Nacional em 1940. Na obra Daqui e de longe... Chronicas nacionais e de viagem, Neiva 

apresenta o sentido de povo isolado: nordestinos, jeca (categoria lobateana), bufarinheiros 

(caixeiros viajantes) e os imigrantes. Essa foi a configuração de povo brasileiro alijados 

de seus direitos na obra de Arthur Neiva.  

  O historiador José Murilo de Carvalho concorda com Neiva, no momento em 

que pensa a configuração do Brasil como: “um enorme país dotado de unidade territorial, 

linguística, cultural e religiosa [...]. Á época da independência, não havia cidadãos 

brasileiros, nem pátria brasileira”.88 Mas, qual a relação entre direitos e a constituição de 

uma nação? De acordo com a pesquisadora Gladys Sabina Ribeiro, “o novo sistema 

presidencialista foi adotado na Constituição republicana de acordo com a ação de Rui 

Barbosa, que pensava a Justiça Federal como defensora dos direitos e garantias 

                                                           
88 CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil. O longo Caminho. 3ª ed. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2002, p. 18. 



36 
 

individuais e como elemento fundamental no novo pacto político estabelecido com os 

estados”.89 Esses direitos não se estabeleceram de forma isonômica, configurando uma 

espécie de cidadania que José Murilo de Carvalho denominou de “estadania”, ou seja, de 

cima para baixo, de forma compulsória. O Estado podendo intervir sempre que 

necessário, em um jogo histórico de privilégios. Para Gladys Sabina Ribeiro, o Estado de 

Direitos era reconhecido “ao que se considerava ser negro, branco e mulato nas realidades 

brasileira e norte-americana. Portanto, o acesso à Justiça existia e passou a ser uma forma 

privilegiada de resolução de conflitos e de luta por direitos”.90 A historiadora Gladys 

Sabina Ribeiro afirmou que o número de habeas corpus pedidos por estrangeiros pôde 

configurar os direitos assistidos principalmente na década de 1920, seguido de outras 

reclamações como mandato de segurança por mulheres caixeiras, que não queriam que 

suas funções fossem confundidas com prostituição, e com isso sofrer abusos de poder 

policial. 

O Brasil estava mudando. O trecho abaixo marca o trabalho de Neiva em prol da 

integração nacional. Trata-se da construção da estrada de ferro Noroeste atravessando o 

rio Paraná: 

A estrada pouco adeante ia de Miguel Calmon. Á custa de todos os 

artifícios, os empreiteiros tinham acumulado milheiros de 

trabalhadores que luctavam furiosamente contra a compacta floresta 

que cobria a região, e que tombavam, ora victimados pela malária, 

ora pelo guaratan dos índios caiagangues, quando não eram 

corroídos pela ulcera de Baurú. Abandonar o serviço, impossível; 

“quem entra no inferno não sae”, ouvi muitas vezes repetido pelos 

miseros operarios.  A estrada cuidadosamente cortava a retirada. 

Voltasse a pé quem quisesse. Eram algumas centenas de quilômetros 

a percorrer em região deserta e infestada pelos bugres inclementes e 

muitos affrontaram esses perigos, demonstrando coragem sem par. 

O terror que os selvagens infundiam, obrigavam a maioria dos 

desgraçados a tocar para frente; chegou-se, assim, á barranca do 

Paraná. 91 
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Decretos nº 848, de 14/11/1890; nos artigos 213 e 221, do Decreto nº 1030, de 13/11/1890; na Lei 221, do 

ano de 1891, bem como no seu Regimento interno, cujo texto foi publicado no Diário Oficial de 10/08/1891. 

Além disso, o Decreto nº 3084, de 05/11/1898, estendia a jurisdição da Justiça Federal para todo o território 

nacional.1 Na prática, nesse momento, desenhava-se e redesenhava-se os papéis do Poder Judiciário”, in: 

SABINA RIBEIRO, Gladys. Cidadania e luta por direitos na Primeira República: analisando processos 

da Justiça Federal e do Supremo Tribunal Federal. Tempo, vol. 13, núm. 26, 2009, p.103. Universidade 

Federal Fluminense Niterói, Brasil. Disponível: http://www.scielo.br/pdf/tem/v13n26/a06v1326.pdf. 

Consulta em: 12 de julho de 2017, às 15h58minh. 
91 NEIVA, Arthur. A Noroeste (notas de um Diário), in: Daqui e de longe..., Chronicas nacionais e de 

viagens. São Paulo – Cayeiras – Rio, Companhia Melhoramentos, 1927, p. 128. 

http://www.scielo.br/pdf/tem/v13n26/a06v1326.pdf
http://www.scielo.br/pdf/tem/v13n26/a06v1326.pdf
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A estrada de ferro em questão foi feita para ligar a região de Bauru em São Paulo 

a Corumbá, atual Mato Grosso do Sul. Foi feita para escoamento da produção do café e 

da borracha. Neiva chamou essa região de Noroeste (Oeste Paulista), região promissora, 

a qual intitulou de “região do futuro”. Nesse texto, ele relata as dificuldades do 

desbravamento da região, em função da densidade da mata, do contato com os indígenas, 

as epidemias palustres e a leishmaniose, doença muito comum na região de Bauru. 

 Antonio Candido afirma que a sociedade brasileira “na virada do século XIX 

para o século XX, ficou marcada através da busca da identidade pela realidade brasileira” 

92. Segundo Erick Hobsbawm, a vertente do nacionalismo moderno, que configura um 

Estado com o poder centralizado, dentro de uma perspectiva contratualista (observação 

da liberdade individual e integridade física) se deu a partir dos ideais liberais das classes 

burguesa e trabalhadora no panorama da Revolução Francesa93. No Brasil, podemos 

apontar a abolição da escravatura e o republicanismo como os protagonistas dos ideais 

nacionalistas, de acordo com o pesquisador Carlos Guilherme Mota: 

 

Distante do cenário europeu, o Brasil do século XIX assiste à sua 

independência de Portugal (1822), entrando para o sistema mundial 

de dependências sob a tutela inglesa. Ao longo desse século, 

articula-se um complexo sistema oligárquico-imperial (1822-1889). 

Nos anos 80, a abolição da escravatura (1888) e a proclamação da 

República (1889) criam as condições para uma ordem capitalista 

moderna, estimulada pela imigração europeia e pelo trabalho 

assalariado.94 

 

Segundo Vanderlei Sebastião de Souza, para Neiva “[...] uma das alternativas 

mais viáveis para reformar a sociedade e a nação passava pela educação”, este mesmo 

pesquisador entende o nacionalismo de Neiva como “nativo” e “americanista, assim como 

o seu amigo Monteiro Lobato” 95. Buscando a compreensão do termo “nativo”, esse 

significa ser um atributo “que nasce com o indivíduo, não adquirido; congênito, inato: 

                                                           
92 Hd2Hd – Documentário: O Paraíso Perdido, Temporada 01, Episódio 01, in: O Brasil de Darcy Ribeiro. 

Disponível: http://tvbrasil.ebc.com.br/o-brasil-de-darcy-ribeiro. Consulta em 08 de janeiro de 2017, às 

17h00minh. 
93 HOBSBAWM, Eric. Nações e nacionalismo desde 1780: DESDE 1780. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1990, p. 11-124. 
94 MOTA, C.G. Cultura brasileira ou cultura republicana, in: Ideologia da cultura brasileira. São Paulo, 

5ed: Ática, 1985, p. 19. 
95 SOUZA, Vanderlei Sebastião de. Arthur Neiva e a ‘questão nacional’ nos anos 1910 e 1920. História, 

Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v.16, supl.1, jul. 2009, p.255. Disponível: 

http://www.scielo.br. Consulta em: 03 de maio de 1916, às 18h29minh. 

http://tvbrasil.ebc.com.br/o-brasil-de-darcy-ribeiro
http://www.scielo.br/
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virtude nativa”.96 O próprio Neiva, ao definir os brasileirismos da língua nacional, 

utilizou o vocábulo “americanismo” para dar ênfase ao termo “brasileirismos” por ele 

utilizado: “O americanismo movie, que substitui cinema, já invadiu não só a Inglaterra 

como todos os seus dominios de lingua ingleza [...]. Aliás a gente de fala ingleza 

naturaliza qualquer vocabulo, logo que seja expressivo, não importando a lingua de que 

proceda”.97 Assegurou que o vocábulo “valorização” tornou-se um brasileirismo “no 

estricto sentido de aumentar o valor e um produto por intervenção do Governo, como 

ocorreu com o café”98. Neiva destaca que Valorização não estava incluída nos léxicos 

portugueses, mas, no dicionário estadunidense, o Webster. E, que, “Webster o incorporou 

dando como procedente da lingua portuguesa, embora tenha surgido entre corretores de 

café de Santos”.99 No tocante ao “nacionalismo nativo” de Arthur Neiva, cabe destacar o 

falar brasileiro, onde se revela aqui um trabalho etnográfico desse pensador100.  

Em Estudos da Língua Nacional, publicado em 1940, Neiva constrói um sentido 

de pensar o povo brasileiro a partir da língua, pois, para ele, o português herdado já não 

era suficiente para representar as coisas de nossa vida.  

Dessa forma, o falar brasileiro, centrado na realidade, na paisagem e nos 

produtos nacionais, promoveu um dos elementos importantes na constituição da 

modernidade e na organização da nacionalidade, em decorrência de seu dinamismo na 

construção de novos vocábulos justificando as mudanças. É por isso que Arthur Neiva 

concede importância aos elementos linguísticos do tronco tupi-guarani, bem como 

palavras de origem africana: 

 

No presente trabalho, procurei chamar atenção para um fato de 

extraordinária importância no falar brasileiro: a influencia do tupí-

guarani no nosso linguajar. O assunto nunca foi convenientemente 

estudado, por vários motivos, inclusive um complexo de 

inferioridade, qual o da gente brasileira procurar fugir do contacto 

com a caboclada supondo assim que ficará mais branca. [...] tal como 

ocorre [...] em relação á origem africana.101 

 

                                                           
96 Dicionário. Nativo. Disponível: https://www.dicio.com.br/nativo/. Consulta em: 12 de junho de 2017, às 

19h18minh. 
97 NEIVA, Arthur. Á guisa de prefacio, in: Estudos da Língua Nacional (Série 5ª). São Paulo, 178 ed: 

Biblioteca Pedagógica Brasiliana, 1940, p. XXVIII. 
98 NEIVA, Arthur. Á guisa de prefacio, in: Estudos da Língua Nacional (Série 5ª). São Paulo, 178 ed: 

Biblioteca Pedagógica Brasiliana, 1940, p. XXVIII. 
99 NEIVA, Ibidem: 1940, p. XXVIII. 
100 NEIVA, Ibidem: 1940, p. XIV. 
101 NEIVA, Ibidem: 1940, p. XIV. 

https://www.dicio.com.br/nativo/
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Arthur Neiva retomou as questões da língua nacional em 1940. Três foram os 

motivos que levaram Neiva ao gosto pela linguística: (1) a tipografia do pai; (2) a Ilha de 

Bom Jesus que serviu de laboratório para as pesquisas de Gabriel Soares sobre os maruins. 

Esse naturalista contemporâneo de José de Anchieta, aportou no recôncavo baiano em 

1584, e “regressou á Europa conduzindo suas notas para o trabalho que entregou em 1587, 

já dominava um pouco diferentemente de mariguy, dele assim se ocupado: ‘Marquis são 

uns mosquitos que se criam ao longo do salgado, e outros na terra perto d´agua”102. E (3) 

os insetos. A tipografia, a Ilha de Bom Jesus, que proporcionou “o estudo do Tupi por 

Gabriel Soares a respeito da fauna e flora da região”103, e os insetos fizeram com que 

Arthur Neiva se interessasse por linguística, e, por sua vez, por entomologia. Por isso, 

durante a campanha pelos sertões com Belisario Penna, Neiva, ao observar os arcaísmos 

no falar do sertanejo isolado, se debruça sobre a questão, e mais tarde em “Estudos da 

Língua Nacional”, amplia a discussão sobre os topônimos, hibridismo e neologismos: 

 

No tomo VIII – fasciculo III, das Memorias do Instituto Oswaldo 

Cruz, 1916, vem publicado o relatorio de uma excursão que, em 

companhia de Belisario Penna, realizamos pelos sertões brasileiros 

[...]. No ultimo capitulo denominado – Considerações geraes – á 

pag. 178, começamos um dos periodos dizendo: “O falar dos 

brasileiros da referida zona constitue veio riquíssimo para ser 

explorado pelo lexicographo, o qual encontrará enorme numero de 

vocábulos ainda não registrados na 2ª edição de Cândido de 

Figueiredo. O mais interessante, porém, é a verificação de palavras 

consideradas arcaísmos, mesmo em diccionarios antigos, mas que 

ali vivem com todo o vigor, verbo trouver em lugar de trazer, é o 

unico conhecido pelas pessoas incultas que o conjugam em todos os 

tempos; caroável na antiga acepção de propicio, é vulgar; nanja em 

lugar de não ou nunca; mancar por faltar; apunhar em lugar de 

empunhar; adestro por sobressalente.104 

 

Além dos verbos arcaicos, e hábito de o sertanejo em transformar substantivos 

em verbos, tudo isso comprova o dinamismo da língua falada pelo povo brasileiro: 

A tendência da lingua de transformar substantivos em verbos torna-

se ainda mais acentuada entre aquellas gentes: “Recursar” (procurar 

recursos), “encadurmar” (formar cardumes), “encestar” (colocar as 

cinzas dentro da “estiladeira”, “estilador” ou ainda “cacite” utensilio 

domestico [...], onde se guardam as cinzas com que se prepara a 

decoada (lixivia): “adjuntorar” (dar adjuntorio), “respostar” (dar 

                                                           
102 NEIVA, Arthur. Estudos da Língua Nacional (Série 5ª). São Paulo, 178 ed: Biblioteca Pedagógica 

Brasiliana, 1940, p. 115. 
103 FGV/CPDOC. Cartas, in: ANc-rs, 1919, 208 folhas. 
104 NEIVA, Arthur. Estudos da Língua Nacional (Série 5ª). São Paulo, 178 ed: Biblioteca Pedagógica 

Brasiliana, 1940, p. 186-187. 
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resposta), “melar” (extrair mel), “paliar” (obter-se paliativo), 

“ensementar” (encher-se de semente), “milhar” (fornecer milho aos 

animais), “castear” (cruzar o animal com outro de casta ou de raça), 

“embernar” (adquirir berne), “pulsar” (tomar o pulso), “enganjar” 

(unir prendendo dois animais, mesmo que seja sem canga, afim de 

marcharem juntos), “pestear” (adquirir ou produzir peste) [...]. Pelo 

trabalho de Alberto de faria publicado em 1914, sob o titulo Verbos 

Brasileiros, ás paginas 377-378 in Almanaque Garnier, comprova-

se que a nossa gente culta creou novos verbos ou adoptou os de 

formação popular. Assim, aquelle escritor mostra que asssumptar foi 

empregado em 1872 por Taunay, na Innocencia; reapareceu na 

tradução da Divina Comedia do Barão de Villa de Barra, e em 1888, 

no Atheneu, de Paul Pompeia.  
105 

  

 O isolamento das regiões Norte e Nordeste atingia a todos, até mesmo “coronéis 

e tuxauas distantes”106 que não tinham acesso aos jornais. Na verdade, a circulação de 

jornais se dava somente nas capitais, ficando o sertanejo isolado das novidades. Dessa 

forma, as redes sociais que estabeleciam a isonomia de direitos não se consolidavam. 

Neiva nos chama a atenção para o sentido que as categorias: índio, sertão e caboclo 

ganharam no contexto do isolamento, quando destaca:  

 

Quando sobreveio no Brasil o movimento indianista, com uma farta 

literatura, representava de facto um impulso muito natural. O indio 

até hoje, entre nós é admirado e goza de justificado prestigio [...]. O 

sertão e caboclo. O primeiro continua sempre lendário, rico e 

habitado por gente forte e bem dotada de predicados. É sempre terra 

longincua; digo assim porque, certa ocasião, em Paranaguá, no 

extremo sul do Pyauhy, constatei mais uma vez o fenômeno que 

vinha observando em longa excursão; ninguém queria considerar 

bem sertão o logar onde vivia. Recordo-me ainda do Cel. O´Donnel, 

de Paranaguá, quando me referindo aos sertões onde nos 

encontravamos, quase protestou, dizendo-me que o verdadeiro 

sertão ficava ainda mais para longe, e as riquezas lendárias que até 

então não achara, iria deparal-as quando chegasse aos verdadeiros 

sertões dos geraes.107 

 

A assertiva de Neiva a despeito da noção dos sertões como lugar sem integridade 

regional e do sertanejo sem identidade com o lugar enquanto região, cabe aqui a analogia 

do escritor Guimarães Rosa quando afirmou: “O sertão está em toda parte” 108. O que nos 

                                                           
105 NEIVA, Ibidem: 1940, p. 186-187. 
106NEIVA, Arthur & PENNA, Belisario. Viagem científica pelo norte da Bahia, sudoeste de Pernambuco, 

sul do Piauhí e de norte ao sul de Goiaz – Estudos feitos á requisição da Inspetoria de Obras contra a 

seca. Direção: Dr. Arrojado Lisboa. In: Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. Tomo VIII, Fascículo III, 

Rio de Janeiro, Instituto Oswaldo Cruz, 1916, p. 200. 
107 NEIVA, Arthur. Estudos da Língua Nacional (Série 5ª). São Paulo, 178 ed: Biblioteca Pedagógica 

Brasiliana, 1940, p. 369. 
108 ROSA, João Guimarães. Grande Sertão Veredas. Rio de Janeiro, 19ed: Nova Fronteira. 2011. 
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chama a atenção na noção de sertão aqui apresentada é que ela perpassa a ideia de 

bucólico e se mostra reveladora de ausência de política pública, fato esse que nos remete 

ao pensamento do pesquisador Craig Calhoun “que o nacionalismo é essencialmente 

cultural e tão antigo quanto o sentimento de fraternidade entre os membros de 

comunidades étnicas e linguísticas”109.  

O sertanejo compartilha linguagem e comportamento, porém o sertão não é um 

lugar próximo, é um lugar do imaginário, do tipo “tão, tão distante”. Calhoun também 

nos chama a atenção para o fato “que o nacionalismo moderno é uma transformação 

lavrada sobre essas antigas identidades étnicas pelas novas circunstâncias da 

modernidade, incluindo-se não somente os estados, mas também a alfabetização popular 

e, com ela, jornais e romances...”110, fato não observado nos sertões. Dessa forma, os 

arcaísmos da língua falada pelos sertanejos, entre outras coisas, constituíram grau de 

isolamento acentuado. Assim, a preocupação com as denominações vulgares da língua 

portuguesa deu-se de forma tardia, registrou Neiva:  

 

E alguns archaismos foram vulgarizados pelo linguista Camilo 

Castelo Branco, que muitas vezes troçou do falar brasileiro quando 

dizemos di, lhi, esqueceu-se de que foi assim que a gente heroica 

lusa pronunciava quando aqui aportou e nós guardamos intacto o seu 

falar. Aqueles versos de D. Diniz: Jamais nunca lhi por vi e porem 

dixi-lh assi. É a pronúnuncia ainda daquelas paragens. 111 

 

De acordo com Neiva, o primeiro linguista português a romper com o 

classicismo foi Candido de Figueiredo, “ao incorporar mil e quinhentas denominações 

vulgares de parreiras e castas de uvas do falar lusitano em 1913” 112.  Registrou também 

que o mesmo se dava com outro linguista de textos arcaicos: Leite de Vasconcellos. Havia 

um hábito “classicolatra” entre os linguistas que os impedia de registrar as denominações 

vulgares: “A leitura dos clássicos dominou muito tempo a cultura nacional, e muita gente 

que não sabia escrever á moda do seu povo, era logo alvo de todos os ataques [...] porque 

                                                           
109 CALHOUN, Craig. O Nacionalismo Importa, in: in: RÉMOND, René. Por Uma História Política. Rio 

de Janeiro, 2ed: FGV, 2012, p.38. 
110 CALHOUN, Ibidem: 2012, p. 38. 
111 NEIVA, Arthur. Á guisa de prefacio, in: Estudos da Língua Nacional (Série 5ª). São Paulo, 178 ed: 

Biblioteca Pedagógica Brasiliana, 1940, p. XVI. 
112 Nota: Cabe destacar, nas palavras de Neiva: “que os primeiros trabalhos sobre o falar brasileiro tiveram 

que construir notas de rodapé explicando os significados, assim, esses também foram pioneiros em notas 

de pé de páginas”, in: NEIVA, Arthur. Á guisa de prefacio, in: Estudos da Língua Nacional (Série 5ª). São 

Paulo, 178 ed: Biblioteca Pedagógica Brasiliana, 1940, p. IX-XXI. 
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a linguagem não era perfeita113”. Neiva nos assegurou que Leite de Vasconcellos foi o 

primeiro linguista a publicar os arcaísmos falados no interior do Brasil, “cerca de 310 

verbetes representantes do antigo falar portuguez e ainda em uso, sobretudo no Oeste de 

Minas” 114. 

 Outro trabalho que se destacou, valorizando o falar brasileiro foi o “[...] estudo 

de Hermano de Santana, Contribuição Ao Estudo De Etymologya Popular Em Portuguez, 

publicado em 1926, na Bahia115”.  

A divergência entre a língua formal (registrada) e  língua do povo sertanejo sem 

reconhecimento estabelece uma quebra no sentimento de grupo pelo qual as pessoas 

estariam irmanadas no contexto do nacionalismo. Por isso, Neiva deixa claro que o falar 

brasileiro apresenta o mesmo aspecto que tem o povo isolado de educação formal, que de 

alguma forma guarda os aspectos da língua original, seja ela Tupi, ou de influência 

africana ou herança do português arcaico dos primeiros colonizadores, “assim, o africano 

e o Tupi hibridaram-se, fato esse já registrado em 1587, por Gabriel Soares [...] supondo 

registrar um nome indígena, assinalava o primeiro africanismo, aquele 

anhangáquiabo116”. Destacou que esse cronista nos informou que na mesma data, a cidade 

de Salvador dispunha de 4 mil africanos, para 6 mil índios e apenas 2 mil portugueses em 

idênticas variações de dialetos linguísticos. “Era uma Babel, como a Bahia descrita por 

Gabriel Soares117”. Dessa “Babel”, nasce o hibridismo. Também houve casos isolados, 

conforme explicou Arthur Neiva, que explicou que no interior de Minas Gerais e Mato 

Grosso era comum a troca do “v” pelo “b”: berruga; “barrer; bassoura; biabo; bamo, entre 

outros. Mas não é possível afirmar se é indígena, porque no Tupi-guarani, não existe a 

letra v” 118. Essas peculiaridades vão constituir um jeito próprio de ser brasileiro. Tudo 

isso constitui elementos de integração nacional, como a rejeição por alguns vocábulos 

lusitanos principalmente na região Centro-sul, como: “pregunte (pergunte); quere (quer); 

                                                           
113 NEIVA, Arthur. Á guisa de prefacio, in: Estudos da Língua Nacional (Série 5ª). São Paulo, 178 ed: 

Biblioteca Pedagógica Brasiliana, 1940, p. XI-XXI. 
114 NEIVA, Ibidem: 1940, p. XXII-XXIX. 
115 NEIVA, Ibidem: 1940, p. XXII-XXIX. 
116 NEIVA, Ibidem: 1940, p. XXIII. 
117 NEIVA, Ibidem: 1940, p. XXII-XXIX. 
118 NEIVA, Ibidem: 1940, p. XXXI-XXXII. 
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água fervente (água fervendo); registo (registro); craro119 (claro); menhã120 (manhã); pidir 

(pedir). Esses exemplos formalizam o “falar brasileiro” e distanciam a língua nacional da 

língua herdada do colonizador.  

De acordo com Neiva, o vocábulo “bucaneiro”, que se transformou em um 

pseudônimo de “pirata do Caribe”, é um neologismo (Tupi/Portuguuês/Francês). Surgiu 

do Tupi “mocaê” que servia para designar “gradeado de varas sobre brasas para assar 

caça ou pesca”121. Na boca dos portugueses, se transformou em moquém que originou o 

verbo moquear. Neiva acrescenta:  

 

Quando Varnhahagem se ocupou do assunto disse, 87 annos 

passados: “Moquem” (donde derivou o verbo moquear) é a mesma 

expressão que na América do Norte se converteu em boucan, donde 

veio bucaneiro. [...] O facto ocorrido nas Antilhas, de se criar a 

toponímya boucan no ponto onde a operação se realizava, também 

se passou no Brasil. O nome até hoje persiste nas denominações 

Mocanguê Grande, Mocanguê Pequeno, ilhas de Nictheroy. O nome 

moquém foi alterado para muquem, o que facilitou a transformação 

para boucan francez. [...] A marujada que saltava em terra, para 

caçar bois selvagens, tornava a embarcar, já então com o nome 

buccaneer, cuja história deu origem a uma pequena literatura que até 

hoje vive e um deles de nome Morgan foi transformado pela 

Inglaterra em Governador da Jamaica, outro feito cavalheiro por 

Carlos I, e Drake, o Capitão Blood e Cavadish eram considerados 

buccaneers ou Corsarios, conforme a eles se referiam a Hespanha ou 

Inglaterra [...].122   

 

A discussão que Arthur Neiva nos traz sobre o neologismo atribuído ao vocábulo 

bucaneiro, nos permite pensar sobre a importância da língua nativa na construção da 

Atlantic History, no momento em que trata da “integração das múltiplas dimensões do 

mundo Atlântico, [...] que ultrapassam/transcendem as fronteiras políticas ou 

nacionais”123 do império português em conexão com outros impérios de línguas 

                                                           
119 Nota: “Regra de São Bento – Documento do século XIII e XIV. E assim escrevia Anchieta, Corenta. 

Encontrado no Roteiro de Vasco da Gama de Alvaro Velho, um dos companheiros do grande navegador 

Vasco da Gama. Também na Crônica de Condestabre de Johan Gomez de Abreu”, in: NEIVA, Arthur. 

Estudos da Língua Nacional (Série 5ª). São Paulo, 178 ed: Biblioteca Pedagógica Brasiliana, 1940. 
120 Nota: “Registrado por Bernardino de Ribeiro em Menina Moça”, in: NEIVA, Arthur. Estudos da Língua 

Nacional (Série 5ª). São Paulo, 178 ed: Biblioteca Pedagógica Brasiliana, 1940. 
121 NEIVA, Arthur. Estudos da Língua Nacional (Série 5ª). São Paulo, 178 ed: Biblioteca Pedagógica 

Brasiliana, 1940, p. 05. 
122 NEIVA, Arthur. Estudos da Língua Nacional (Série 5ª). São Paulo, 178 ed: Biblioteca Pedagógica 

Brasiliana, 1940, p. 218-220. 
123 RUSSELL-WOOD, A. J. R. Sulcando os mares: Um historiador do império português enfrenta a 

“Atlantic History”. Revista HISTÓRIA, São Paulo, 28 (1): 2009, p. 05. Disponível: http://www.scielo.br. 

Consulta em 07 de dezembro de 2016, às 22h31minh. 

http://www.scielo.br/
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europeias. Dessa forma, o verbo moquear é um brasileirismo que ultrapassou as fronteiras 

do Atlântico para se transformar no neologismo bucaneiro. 

 Neiva destaca os brasileirismos: “[...] a palavra moqueado já aparece e 

provavelmente é o primeiro brasileirismo [...] consta daquela pequena lista de palavras 

colhidas por Pingaffeta124. Destaca pindá125, que significa “anzol, gancho, fisga; garra, 

apud Th. Sampaio, vocabulo que está ligado á toponímia nacional e a nossa historia como 

Pindaguassú, cacique tabajara da Parahyba e nas denominações Pindamonhagaba em S. 

Paulo [....], Pindaré no Maranhão. [...] E as locuções populares usadas em todo o Brasil, 

estar na pindahyba”. E tapir que significa anta126, que os portugueses substituíram o 

vocábulo indígena “tapir” pela expressão “anta”, que trouxeram no sentido ora de 

adaptação desses vocábulos na língua-pátria. 

 Os vocábulos, embira e cipó, Neiva afirma que “já eram citados nos documentos 

Históricos publicados pela Biblioteca Nacional como expressões corretias no tempo da 

construção da Cidade do Salvador em 1549”. De acordo com Neiva, “o vocabulo 

mandioca127 internacionalizou-se, entrou para a sciencia quase intacto, transformado em 

Manihot”. O mesmo ocorre com Jegue128 “para designar jumento e voincê por vosmecê, 

[...] o mesmo ocorre com malino em logar de maligno”. 

                                                           
124 Nota: “Cartas do Brasil de Manoel da Nobrega em Epistolas da Bahia de 1549”, in: NEIVA, Arthur. 

Notas e Comentários, in: Estudos da Língua Nacional (Série 5ª). São Paulo, 178 ed: Biblioteca Pedagógica 

Brasiliana, 1940, p. 03. 
125 Nota: “PINGAFFETA (1519) – Chronista de Fernão de Magalhães, que aportou com este, ao Rio de 

Janeiro em 1549 e escreveu um vocabulário de 12 palavras, algumas das quaes não são tupis. O trabalho de 

Pingaffeta foi publicado em italiano e francez por Carlos Amoretti, no anno 1800 em Paris e Milão com o 

seguinte titulo: Primo Viaggio intorno Al Globo terráqueo o sai ragguaglio dela Navigazione alle Indie 

orientale Per La Via D´Occidente Fatta dal Cavalieri Antonio Pigafetta Patrizio Vicentino sulla squadra de 

Capit Magaglianes negli ani 1519-1522. [...] Magalhães chegou ao rio a 13 de dezembro de 1519 e sahiu a 

27 do mesmo mez”, in: NEIVA, Arthur. Notas e Comentários, in: Estudos da Língua Nacional (Série 5ª). 

São Paulo, 178 ed: Biblioteca Pedagógica Brasiliana, 1940. 
126 Nota: “Nas lições de Philologia portuguesa, ás pp. 241-253, da 2.ª edição, Leite de Vasconcellos ocupa-

se da palavra anta, e diz que é um mamífero que ‘não é nativo de Portugal[...]’. Diz que no Tamaga, há um 

peixe com o nome de anta e que, no sentido zoológico, ´talvez viesse diretamente do hespanhol”, in: 

NEIVA, Arthur. Notas e Comentários, in: Estudos da Língua Nacional (Série 5ª). São Paulo, 178 ed: 

Biblioteca Pedagógica Brasiliana, 1940, p. 5. 
127 Nota: “Em 27 de janeiro de 1558, encontra-se no translado de provisão de El-Rei o seguinte: ‘...Que 

estão nas ditas Partes se dê a cada um dos ditos Padres cada mez a custa de minha Fazenda nas Capitanias, 

onde estiverem quatro panacuns de mandioca e um alqueire de arroz’. Cf. DOc. Hist. Bibl. Nac. vol. XXV 

p. 429 – Rio, 1937” in: NEIVA, Arthur. Notas e Comentários, in: Estudos da Língua Nacional (Série 5ª). 

São Paulo, 178 ed: Biblioteca Pedagógica Brasiliana, 1940, p. 5. 
128 Nota: “No mesmo ano de 1914, no Rio, ainda no Almanaque Garnier, pg. 473-5, Silva Romero, 

pseudônimo de Eugênio Lima, Joazeiro, Bahia, divulga a contribuição intitulada Brasileirismos. Trata-se 

de vocábulos correntes da zona bahiana do sertão de S. Francisco e não registrados no Dicionário Pratico 

de Jayme de Séguier”, in: NEIVA, Arthur. Estudos da Língua Nacional (Série 5ª). São Paulo, 178 ed: 

Biblioteca Pedagógica Brasiliana, 1940, p. 20. 
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Neiva chama a atenção para os topônimos que se originaram de um tipo de 

mosquito o biriguí, a exemplo da Estação Ferroviária próxima de Botucatu: “Hoje o nome 

barigui ou birigui serve ao nosso povo para indicar pequenos dípteros hematophagos do 

gênero Flebotomus, transmissores da leishmaniose, pertencentes á Família zoológica 

diversa dos maruins”129. E, do mesmo vocábulo beriguí ou biriguí se originou de 

Mbariquioca “[...] suscitou Beriquioca, [...] deu origem á palavra Berquioca; se há 

exemplos da mudança do q em t, então possível se torna a este vocabulo transforma-se 

em Bertioca130, o qual sem nenhum esforço, originou-se Bertioga131”. Assinala que a 

primeira contração foi de Staden. Uma outra grafia apareceu na Bahia, em 17 de janeiro 

de 1550, através de Tomé de Souza que a escreveu como Britroga, em documentos 

oficiais. Foi referida sete vezes por Anchieta na forma de Beriquioca132. 

De acordo com Neiva, o primeiro a grafar pajé e jacaré133 foi José de Anchieta, 

em Carta escrita entre maio e setembro de 1554, na Bahia. “[...] escreve pagés, forma 

aportuguesada de paié; em 1560 graphava jacaré e capivara, e sucuryuba”. Também foi 

Anchieta o primeiro a escrever uma gramática de Tupi, editada em 1595, onde procurou 

adaptar a língua dos índios aos moldes do latim, o que se deu com Bertioga, Paraty e 

tantos outros vocábulos hoje conhecidos. Portanto, Bertioga e Parati são topônimos 

híbridos do Tupi com o Latim. 

                                                           
129 Nota: “A denominação Maruina, traduzida por Fritz Mueller por ‘mosca pequena’ foi dada por Charles 

“Darwin aos dipteros por ele estudados em santa Catharina [...] Frans Mueller, 1905, nos Trans. Of. The 

Ent. Soc. London, pp. 478-482”, in: NEIVA, Arthur. Estudos da Língua Nacional (Série 5ª). São Paulo, 

178 ed: Biblioteca Pedagógica Brasiliana, 1940, p. 125. 
130 “Recebi longa carta do Dr. J. A. Padberg-Drenkpol, meu companheiro de trabalho no museu Nacional, 

[...] incubi-lo de reiniciar os estudos de Lund em Lagoa Santa, interrompidos já havia quase um século [...] 

discutindo a etimologia para o topônimo em questão. [...] o Dr. Padberg concorda, na sua missiva, poder 

derivar, de fato, de Mbariquioca que originou barigui, berigui e birigui1938, in: NEIVA, Arthur. Estudos 

da Língua Nacional (Série 5ª). São Paulo, 178 ed: Biblioteca Pedagógica Brasiliana, 1940, p. 128. 
131 Nota: “A fortaleza de Bertioga, nas proximidades de 1549, já se encontrava construída, por iniciativa 

dos irmãos Braga, gente mameluca, mas que falava indiferentemente o portuguez e o tupí, como assinalou 

Staden. Os índios tudo destruíram e mataram 8 portugueses ali exitentes. Apenas os mamelucos se 

salvaram. Isto implica as novas construções em Bertioga em 1552. [...] Staden já se encontrava em Bertioga 

3 mezes antes da chegada de Tomé de Souza em São Vicente, fato ocorrido a 8 de Fevereiro de 1553” 

Fonte: NEIVA, Arthur. Estudos da Língua Nacional (Série 5ª). São Paulo, 178 ed: Biblioteca Pedagógica 

Brasiliana, 1940. 
132 Nota: “Carta XV (ed Acad. 1933; original espanhol Na. Bibliot. Nac. II, 1877). De 1564-65, menciona 

o topônimo 8 vezes: 7 vezes na forma Beriquioca e só uma vez como Beriguioca”, in: NEIVA, Arthur. 

Estudos da Língua Nacional (Série 5ª). São Paulo, 178 ed: Biblioteca Pedagógica Brasiliana, 1940, p. 134. 
133 Cf. Cartas inéditas de Anchieta in Na. Bibl. Nac. Vol. I, pp. 44-75 ap. J. A. Teixeira de Mello, in: 

NEIVA, Arthur. Estudos da Língua Nacional (Série 5ª). São Paulo, 178 ed: Biblioteca Pedagógica 

Brasiliana, 1940, p. 146. 
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O falar brasileiro ganhou destaque no estudo de Gabriel Soares134, publicado em 

1825, pela Academia de Lisboa, obra muito elogiada por Varnhagen, ao afirmar que 

 

 [...] existia uma língua quase geral pela costa do Brasil e que 

também muito graciosa quando falam mormente as mulheres, e 

assignala a ausência do f, do l, e do r, ‘grande ou dobrado’, e que 

produz mais ou menos a imagem já usada por Gandavo em 1576, o 

que dá a impressão de que a conhecia. Mostra no fim do capitulo 

que a ausência dessas três letras dava a origem á transformação pelo 

índio, de Francisco em Pancico, de Lourenço em Rorenço, e Rodrigo 

em Rodigo. [...] para mim, isto é um argumento de que a queda do 

r, no falar popular, além do fator africano, encontrava uma acção 

comcomitante no modo do índio se exprimir em portuguez.135  

 

 Da influência africana, Neiva136 destacou o batuque e o samba, ambos da 

pesquisa de Arthur Ramos que estudava o folclore negro no Brasil, no qual se referia a 

uma dança dos negros de Luanda chamada “cuissamba, e da citação que faz de um 

trabalho de Ladislau Batalha de uma dansa angoleza chamada de quizomba; de [...] 

Macedo Soares quando trata do verbete batuque e [...] de Alfredo de Sarmento citando os 

passos da dansa [...] umbigada a que chamam de samba137”. 

 A investigação de Arthur Neiva sobre a influência Tupi e africana foi bastante 

densa, tendo apontado cento e sessenta e quatro verbos de origem tupi, setenta nomes 

femininos e uma grande variação de topônimos, vocábulos da fauna e da flora; como 

também dos híbridos entre o tupi e as palavras de origem africana. Como é o caso de 

cutucar nascido de mutuca (tipo de mosca do tupi) com mbutug (furar do nagô). São seus 

derivantes: butucar, catocar, catucar, cotucar, cuticar, futucar, tatucar e tutucar. Neiva 

lembra-nos que no tupi, catucá significa “mata boa”. 138 

                                                           
134 Nota: “Tratado Descriptivo do Brasil, em 1587, obra de Gabriel Soares de Souza, senhor de engenho da 

Bahia, nella residente 17 annos, seu rereador da câmara, etc., edição consagrada pelo estudo e exame de 

muitos condices manuscriptos existentes no Brasil, em Portugal, Hespanha e frança e acrescentado de 

alguns commentarios á obra por Francisco Adolpho Varnhagen, 2.ª edição mais correcta acrescentada com 

um additamneto em Rio de Janeiro, Typographia de João Ignacio da Silva, Rua da Assembleia, 81 – 1879”, 

Fonte: NEIVA, Arthur. Estudos da Língua Nacional (Série 5ª). São Paulo, 178 ed: Biblioteca Pedagógica 

Brasiliana, 1940. 
135 NEIVA, Arthur. Estudos da Língua Nacional (Série 5ª). São Paulo, 178 ed: Biblioteca Pedagógica 

Brasiliana, 1940. 
136 NEIVA, Ibidem: 1940, P. 209. 
137 NEIVA, Arthur. Estudos da Língua Nacional (Série 5ª). São Paulo, 178 ed: Biblioteca Pedagógica 

Brasiliana, 1940, P. 209. 
138 Nota: Registro de “Martius em 1860 apresentado á academia Real de Sciencias da Baviera, o trabalho 

Nomina Animalium In língua Tupi”, in: NEIVA, Arthur. Estudos da Língua Nacional (Série 5ª). São Paulo, 

178 ed: Biblioteca Pedagógica Brasiliana, 1940. 
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 O verbo pitar; “pety”139, muito empregado pelos pretos velhos, é de origem tupi, 

que significa tabaco. Esse verbo vai ilustrar as páginas do livro Os Sertões de Euclydes 

da Cunha, no capítulo “A Terra”, quando o autor apresenta o “canudo de pita”, como a 

mais ilustre planta sociológica, porque “[...] está destinada a emprestar o nome ao mais 

lendário dos vilarejos [...] o lendário Canudos140”. Tratava-se de uma planta nascida às 

margens do Rio Vaza-Barris, afluente do São Francisco que cortava Canudos, e de suas 

hastes ocas os caboclos fabricavam os canudos que compunham os charutos (nagôs) para 

o velho hábito de pitar (fumar da língua Tupi). De acordo com Arthur Neiva, Os Sertões 

de Euclydes da Cunha era “O mais brasileiro de nossos livros, escripto em língua 

portugueza141”. Essa afirmação ele atribuía a Pedro A. Pinto, “onde escreve na página 30: 

É, entretanto, comum dizer-se que Euclydes escreveu no dialecto brasileiro142”.  

 A forma como os brasileirismos foram se formando requer uma análise no 

tocante à língua sobre os vários aspectos em que se deu essa construção: pelo falar do 

indígena e africano através de numerosas contrações. Pelo falar híbrido do caboclo em 

função de seu isolamento social. Pelo falar dos colonizadores, religiosos e naturalistas, 

que ao construir palavras adaptavam-nas às suas linguagens e entendimentos semânticos, 

a exemplo do amendoim, denominado pelo índio de mandubi ou manobi, contudo, 

quando Magalhães Gandavo, em 1576, faz o registro143 dessa especiaria nativa do Brasil, 

a escreveu como amendoim, uma alusão à amêndoa.  

Neiva também acentuava que o falar anasalado do brasileiro era uma herança 

indígena, “que em vocabulos portuguezes absolutamente não o são, citando: muito, 

hõmem, fôme, fãma, dãma etc.144”. Destacava também os neologismos, tais como: 

necrotério, palavra de origem francesa, criada pelo Visconde de Taunay, que se 

                                                           
139 Nota: “Segundo Baptista Caetano. [...]Ninguém mostra o verbo pitar em portuguez no sentido de fumar 

antes do descobrimento” in: NEIVA, Arthur. Estudos da Língua Nacional (Série 5ª). São Paulo, 178 ed: 

Biblioteca Pedagógica Brasiliana, 1940, p. 194-195. 
140 CUNHA. Euclydes. Os Sertões: Campanha de Canudos. São Paulo: Victor Civita, 1979, p. 39. 
141 NEIVA, Arthur. Estudos da Língua Nacional (Série 5ª). São Paulo, 178 ed: Biblioteca Pedagógica 

Brasiliana, 1940, p. 33. 
142 Nota: “Em 1930, Pedro A. Pinto publicou Os Sertões de Euclydes da Cunha – Vocabulario e notas 

lexicológicas, trabalho importante, de cerca de 300 paginas, contendo numerosos brasileirismos das regiões 

da caatinga bahiana” in: NEIVA, Arthur. Estudos da Língua Nacional (Série 5ª). São Paulo, 178 ed: 

Biblioteca Pedagógica Brasiliana, 1940, p. 33. 
143 Nota: “Como registrou lerry em 1578 [...] Luccock na List of the plants (239) Barbosa Rodrigues 

assignala em nota”. Fonte: NEIVA, Arthur. Estudos da Língua Nacional (Série 5ª). São Paulo, 178 ed: 

Biblioteca Pedagógica Brasiliana, 1940, p. 171.  
144 Nota: “Th. Sampaio em artigo publicado em Outubro de 1931, na Revista de filologia e Historia, T. I. 

fasc. I, pp. 465-472, intitulado A língua Portuguesa No Brasil, quando se ocupa do que chama: falar 

brasileiro”. Fonte: NEIVA, Arthur. Estudos da Língua Nacional (Série 5ª). São Paulo, 178 ed: Biblioteca 

Pedagógica Brasiliana, 1940, p. 171. 
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popularizou em todo o país e mictório145, criado pela princesa Izabel, para substituir o 

prosaico mijadouro146. Tudo isso incorreu na língua brasílica, que hoje se diferencia da 

língua-mãe portuguesa. 

Utilizando o recorte da dinâmica humana sobre a paisagem, Arthur Neiva se 

debruça sobre a herança do Tupi-guarani e línguas africanas no falar brasileiro, bem como 

nos apresenta neologismos oriundos do Brasil, provenientes de trabalhos de naturalistas 

que aqui aportaram para estudar as riquezas naturais, em destaque Hans Standem (1525-

1576), José de Anchieta (1534-1597), Gabriel Soares (1540-1591), Henry Koster (1793-

1820) e Saint-Hilaire (1779-1853). E, por último, devemos à Princesa Isabel (1846-1921) 

e ao Visconde de Taunay (1843-1899), os vocábulos, mictório e necrotério, os mesmos, 

por uma questão de beleza substituíram o malsoante mijadouro, e necrotério nomeou os 

depósitos de cadáveres resultantes das constantes epidemias acometidas.  

Como entendimento da influência das línguas Tupi e africanas, bem como os 

arcaísmos contribuíram para Arthur Neiva pensar o povo brasileiro no sentido de nação, 

recorremos ao texto de Craig Calhou que apresenta quatro modos diferentes de diversos 

autores para pensar o nacionalismo: “(1) o nacionalismo como fonte ou forma de conflito; 

(2) o nacionalismo como fonte ou forma de integração política; (3) o nacionalismo como 

uma reforma e apropriação de herança étnica; (4) o nacionalismo como uma nova criação 

cultural”.147 Após as análises com apoio na obra: “Estudos da Língua Nacional” de Neiva, 

é pontual dizer que a forma teórica em que o nacionalismo se desenvolveu no Brasil é a 

de número dois: “o nacionalismo como fonte ou forma de integração política”. 

 O sentido de integração nacional fez-se necessário na Primeira República, por 

isso, justifica-se o segundo modelo teórico para definir a forma de nacionalismo 

brasileiro: “o nacionalismo como fonte ou forma de integração política”, proposto por 

Craig Calhoun, o qual se ajusta na forma pensada por Arthur Neiva no tocante aos estudos 

da língua nacional: hibridismos, topônimos e neologismos como elementos constituidores 

na formação da nação brasileira. 

                                                           
145 Nota: “Mictório Acabou sendo reconhecido por Candido de Figueiredo, que o inventariou, na edição do 

seu léxico de 1913, não informando que era empregado no Brasil, assinalando a origem latina do vocabulo”. 

Fonte: NEIVA, Arthur. Á Guisa do Prefacio, in: Estudos da Língua Nacional (Série 5ª). São Paulo, 178 

ed: Biblioteca Pedagógica Brasiliana, 1940, p. XXXIV. 
146 Nota: “Ouvi isto de um velho mestre, Benício de Abreu, que relatou pormenorizadamente o episodio”. 

Fonte: NEIVA, Arthur. Á Guisa do Prefacio, in: Estudos da Língua Nacional (Série 5ª). São Paulo, 178 

ed: Biblioteca Pedagógica Brasiliana, 1940, p. XXXIV. 
147 CALHOUN, Craig. O Nacionalismo Importa, in: in: RÉMOND, René. Por Uma História Política. Rio 

de Janeiro, 2ed: FGV, 2012, p.52. 
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O encontro de Neiva com os trabalhadores nordestinos e imigrantes deu-se em 

decorrência da expansão da abertura de estradas de ferro para o escoamento do café e da 

exploração da borracha, em 1908, durante a construção da Estrada de Ferro Noroeste do 

Brasil (de Bauru, São Paulo a Corumbá, atual Mato Grosso do Sul). Sua atuação fazia 

parte do convênio entre o Governo Federal, e o Instituto de Manguinhos, que organizou 

o serviço de profilaxia contra o impaludismo que grassava entre os trabalhadores da 

estrada de ferro. 

Segundo a pesquisadora Giralda Seyferth, “caboclos, mestiços em geral e até 

imigrantes portugueses eram considerados apenas coadjuvantes do progresso a ser 

introduzido por uma agricultura ‘racional’, serviam para o trabalho ´pesado´ de 

desbravamento e desmatamento”.148 

 A região era muito isolada por matas densas, a estrada de ferro era a solução de 

integração dessas áreas. Os trabalhadores estavam entregues ao impaludismo sem 

conseguir regresso devido à distância em que o ferro carril ia se transformando. O 

tratamento deveria ser in lócus e persistente para o combate à doença. O serviço de 

profilaxia foi dirigido por Arthur Neiva, que registrou sua passagem por essa região: 

 

O destino lá me atirou, transformado em chefe da prophylaxia contra 

o impaludismo devastador, que rebentara de modo impressionante, 

argumentando os tropeços e a embaraçar a construção do ferro-carril 

que, partindo de Baurú, demanadava Matto Grosso, atravessando o 

rio Paraná149 

 

 

Foi nesse período que Neiva se deparou com a situação dos migrantes 

nordestinos trabalhando na Estrada de Ferro Noroeste, registrando nessa mesma situação, 

a presença de imigrantes, escrevendo algumas notas sobre mudanças no falar na região 

por onde se estendia a Estrada de Ferro Noroeste. Tratava-se dos italianos (em sua maioria 

empregados nas lavouras de café nas cercanias de Bauru), e também se preocupou com 

os negros barbadenses. Tanto os migrantes nordestinos, quanto os imigrantes barbadenses 

empregados na Estrada de Ferro Noroeste, encontravam-se, em sua maioria, 

impaludados:  

                                                           
148 STEYFERTH, Giralda. Construindo a Nação: hierarquias raciais e o papel do racismo na política de 

imigração e colonização, in: MAIO, Marcos Chor & SANTOS, Ricardo Ventura (org.). Raça, Ciência e 

Sociedade. Rio de Janeiro, 2ed: FIOCRUZ/CCBB, 1996, p. 48. 
149 NEIVA, Arthur. Daqui e de longe..., Crônicas nacionais e de viagens. São Paulo – Cayeiras – Rio, 

Companhia Melhoramentos, 1927, 127. 
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Á custa de todos os artificios, os empreiteiros tinham acumulado 

milheiros de trabalhadores que luctavam furiosamente contra a 

compacta floresta que cobria a região, e que tombavam, ora 

victimados pela malária, ora pelo guarantan dos indios caingangues, 

quando não eram corroidos pela ulcera de Baurú. Abandonar o 

serviço, impossível; “quem entra no inferno não sai”, ouvi muitas 

vezes repetido pelos miseros operários. [...] A “Noroeste” é uma 

grande ventosa que aspira, de todo o Estado, trabalhadores, 

bufarinheiros, immigrantes, emfim, o braço cuja falta cresce dia a 

dia, estabelecendo uma crise que se avoluma, tendo o paulista 

mandado buscar até o flagelado cearense, com excelentes 

resultados150 

 

 

Segundo a pesquisadora Giralda Seyferth, a entrada de imigrantes no Brasil 

começou em 1808, “ano da abertura dos portos e da instalação da Família Real Portuguesa 

no Rio de Janeiro. [...]. Ao longo do século XIX, e na primeira metade do século XX, 

chegaram mais de cinco milhões de imigrantes, predominando as nacionalidades 

europeias”151.  

De acordo com Angela de Castro Gomes, podemos pensar a história da imigração 

no Brasil em duas etapas: “Uma primeira, estendendo-se de 1870 a 1903, em que ocorreu 

uma entrada maciça de imigrantes, dentre os quais predominavam inquestionavelmente 

os italianos; e uma outra, que se segue até 1930, quando houve maior diversificação de 

nacionalidades152. 

Para o pesquisador Marco Antonio Villa, “a migração nordestina para São Paulo 

tem uma longa história. Desde o último quartel do século XIX, especialmente após a 

grande seca de 1877-1879, quando morreram 6oo mil nordestinos, cerca de 4% da 

população brasileira da época, há notícias de migrantes em São Paulo153. 

A economia do café e da borracha extraída dos seringais e maniçobas puderam 

reunir grupos de trabalhadores nacionais e de imigrantes que buscavam nesses polos de 

atração a solução para a miséria e esperança em um futuro promissor. Era esse o recorte 

dado à região por Arthur Neiva, a Noroeste era “a região do futuro”, enquanto que o 

Nordeste a “região do passado”. 

                                                           
150 NEIVA, Arthur. Daqui e de longe..., Crônicas nacionais e de viagens. São Paulo – Cayeiras – Rio, 

Companhia Melhoramentos, 1927, p. 127-128. 
151 SEYFERTH, Giralda. O Problema da Imigração no Brasil: Continuidades e Mudanças. Tese de 

Doutorado em Ciências Humanas Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2015. Disponível: 

http://www.aps.pt/viii_congresso/VIII_ACTA. Consulta em 16 de junho de 2017, às 21h43minh, p. 5. 
152 GOMES, Angela de Castro. Imigrantes italianos: entre a italianità e a brasilidade, in: IBGE. Brasil 500 

Anos. Rio de Janeiro. 2000. Disponível: http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv6687.pdf. 

Consulta: 17 de junho de 2017, p. 162. 
153 VILLA, Marco Antonio. Quando eu vim-me embora: história da migração nordestina para São Paulo. 

São Paulo: LeYa, 2017, p. 11. 

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv6687.pdf
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O binômio Nordeste (região do passado) e Noroeste (de Bauru em São Paulo a 

Corumbá, atual Mato Grosso do Sul – região do futuro), foi assim descrito por Arthur 

Neiva:  

Numa mergulha todo o nosso passado; noutra, surge todo um futuro. 

No Nordeste fala-se ainda o portuguez do descobrimento; na 

Noroeste elabora-se a língua brasileira. Misturam-se elementos 

glloticos de todas as procedências; alli está se caldeando a definitiva 

raça desta terra. Ao cyclo evolutivo luzo-brasileiro, prestes a findar, 

sente-se o apparecimento de um outro cyclo ethnico muito mais 

importante e que inicia sua evolução: o ítalo-brasileiro154 

 

 

Foi dessa maneira que Arthur Neiva pretendeu construir o sentido da identidade 

racial brasileira, valorizando o migrante nordestino, e ao mesmo tempo reconhecendo um 

novo grupo étnico, ou seja o filho do italiano, que denominou de “ítalo-brasileiro” que 

aprimorava a língua (uma mistura do italiano com o português). Uma outra questão 

bastante relevante foi a crítica à administração das elites políticas que emperrava o avanço 

político nacional: 

O nordestino, resistente, tenaz e inteligente, victima secular das 

secas e dos maus governos, prospera, na Noroeste, na medicina, 

advogacia, lavoura, indústria e commercio. Enquanto o nordeste em 

geral cresce em miséria e todas as energias são trituradas sob o mó 

da politicagem, a Noroeste aumenta em fartura e o espantoso surto 

economico só é refreado pela burocracia da administração federal155 

 

Tanto a mão de obra nordestina quanto a dos negros barbadenses foi empregada 

na Estrada de Ferro Noroeste, na Borracha da seringueira no Pará e no Amazonas, na 

borracha da maniçoba no Piauí e em São Raimundo Nonato, no Ceará. 

Com relação aos negros barbadenses, de acordo com Arthur Neiva, “em 1908, a 

população de negros em Barbados correspondia a 95%. Concorriam no escasso mercado 

de trabalho de forma igualitária tanto homens quanto mulheres”156. Nesse período, o ciclo 

da borracha dos seringais e da maniçoba estava em ascensão no Brasil, transformando a 

região em polos de atração para os degredados da seca nordestina, e para milhares de 

imigrantes. A entrada de imigrantes era impulsionada por propagandas que enfatizavam 

                                                           
154 NEIVA, Arthur. A Noroeste, in: Daqui e de longe..., Crônicas nacionais e de viagens. São Paulo – 

Cayeiras – Rio, Companhia Melhoramentos, 1927, p. 129.  
155 NEIVA, Arthur. A Noroeste, in: Daqui e de longe..., Crônicas nacionais e de viagens. São Paulo – 

Cayeiras – Rio, Companhia Melhoramentos, 1927, p. 129.  
156 NEIVA, Arthur. Presente de Negros I, in: Daqui e de longe..., Crônicas nacionais e de viagens. São 

Paulo – Cayeiras – Rio, Companhia Melhoramentos, 1927, p. 103. 
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o Brasil como um paraíso propício à formação de fortunas, como nos assegura o 

pesquisador Angelo Priori:  

 

O Brasil [...] era uma terra de oportunidades e de sossego, verdadeiro 

paraíso no novo mundo, distante do caos que havia se tornado a 

Europa [...]. Como excedente populacional, guerras e as crises 

econômicas que geravam desigualdade social, desemprego e 

insatisfação, vieram despertar, em muitas pessoas, o interesse de 

partir para outra realidade, que poderia estar disponível em países 

como o Brasil.157 

 

Os problemas enfrentados pelos imigrantes eram muitos, entre eles o de 

insalubridade, pois as condições de alojamentos e moradias eram insatisfatórias, e, 

sobretudo, o de adaptação. Segundo Angela de Castro Gomes, um dos fatores positivos 

para a integração dos italianos no Brasil foi a aproximação da língua e da religiosidade: 

 

O italiano, sendo um povo latino, era considerado, ao lado dos 

portugueses e espanhóis, pela proximidade de língua, religião e 

costumes, mais facilmente assimilável por nossa sociedade do que 

os alemães ou japoneses, não oferecendo os riscos de formação de 

núcleos étnicos que, no limite, pudessem ameaçar a integridade de 

nosso território e a segurança de nossa nacionalidade158.  

 

 

Quanto aos negros barbadenses, não houve essa proximidade, a língua não era de 

origem latina, eles falavam inglês e eram protestantes. Não comiam farinha nem 

tampouco rapadura, elementos que faziam parte da base alimentar dos seringueiros 

nordestinos. Com base nesse choque cultural, Arthur Neiva descreve a situação: 

 

Pois bem vi essa gente no Pará, e, mais tarde, o resultado da sua 

importação no Sul do Piauhy, em São Raymundo Nonato [...]. 

Tratava-se de explorar a borracha de maniçoba e uma companhia 

inglesa deliberou empregar 300 barbadenses [...]. O Barbadense [...] 

não resistiu ás soalheiras, aos espinhos do rompe-gibão, da cabeça 

de frade, do xique-xique ou aos urentes aculeos da favelleira; não 

escorou e pregou, como se diz, abalou para o remanso, tomou o 

vapor até Joazeiro, o trem até a Bahia e o paquete até Barbados159 

                                                           
157 PRIORI, Angelo et al. Imigrantes, in: História do Paraná: séculos XIX e XX. Maringá: EDUEM, 2012, 

p. 35. Disponível: http://books.scielo.org/id/k4vrh/pdf/priori. Consulta em: 11 de julho de 2017, às 

17h15minh. 
158 GOMES, Angela de Castro. Imigrantes italianos: entre a italianità e a brasilidade, in: IBGE. Brasil 500 

Anos. Rio de Janeiro. 2000. Disponível: http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv6687.pdf. 

Consulta: 17 de junho de 2017, p. 160. 

 
159 NEIVA, Arthur. Presente de Negros I, in: Daqui e de longe..., Crônicas nacionais e de viagens. São 
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Para a pesquisadora Maria Roseane Corrêa Pinto Lima, descrever a leva de 

imigrantes caribenhos, como se fossem apenas de Barbados, foi uma forma de 

simplificação, pois os mesmos são oriundos de outras localidades da América insular: 

Na verdade, eram procedentes de diversas localidades centro-

americanas: Barbados, Trinidad, Jamaica, Santa Lúcia, Martinica, 

São Vicente, Guianas, Granada, e outras ilhas das Antilhas. Apesar 

da designação remeter, de forma direta, a pessoas oriundas de 

Barbados, na América Central, a categoria parece recobrir nuanças 

mais finas, de cor/raça (negra), nacionalidade (diversas áreas da 

América Central), de religião (reformada/protestante) e de língua 

(inglesa)160  

 

 

De acordo com Vanderlei Sebastião de Souza, a exemplo do que ocorria com a 

maioria dos intelectuais brasileiros da época, Neiva dispensou atenção especial à questão 

racial, “Neiva [...]. De maneira geral, ao mesmo tempo que valorizava a identidade racial 

brasileira, sobretudo a do homem sertanejo, [...] sugeria a imigração de europeus como 

fator positivo para o desenvolvimento do país e a formação da nacionalidade”161. 

Neiva esboçou várias críticas ao fato dos barbadenses serem protestantes e falarem 

inglês, com isso comungava com a ideologia da proximidade da língua latina dos italianos 

e do culto católico. 

De acordo com Luiz Antonio de Castro Santos, havia três correntes de 

pensamento entre os intelectuais sobre a miscigenação como elemento de integração 

nacional:  

 Artur Neiva pertencia, na verdade, àquela corrente que via no 

interior do país a força maior da nacionalidade. Por outro lado, nem 

sempre os intelectuais fascinados pela civilização europeia eram 

adeptos das teorias do branqueamento. Era o caso de Rui Barbosa. 

Finalmente, havia aqueles que serviam de ponte às duas tradições de 

pensamento. Era o caso de Oliveira Viana. Com um grupo partilhava 

o ideal da arianização da população brasileira; com o outro, 

partilhava o interesse pela integração dos sertões à vida da nação162 

                                                           
160 LIMA, Maria Roseane Corrêa Pinto. Ingleses Pretos, Barbadianos Negros, Brasileiros Morenos? 

Identidades e Memórias (Belém, séculos XX e XXI). Pará. Tese de doutoramento pela Universidade 
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Sociais Área De Concentração Antropologia, 2006, p. 14-16. 
161 SOUZA, Vanderlei Sebastião de. Arthur Neiva e a ‘questão nacional’ nos anos 1910 e 1920. História, 

Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v.16, supl.1, jul. 2009, p.256. Disponível: 

http://www.scielo.br. Consulta em: 03 de maio de 1916, às 18h29minh. 
162 SANTOS, Luiz Antonio de Castro. O pensamento sanitarista na Primeira República: Uma ideologia 
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A miscigenação foi uma temática recorrente no Primeiro Congresso Universal 

de Raças, realizado em Londres em 1911. De acordo com Vanderlei Sebastião de Souza 

e Ricardo Ventura Santos, esse congresso foi promovido “no contexto de expansão da 

política imperialista europeia e das discussões sobre a paz mundial. [...] no conturbado 

cenário que antecedeu a Primeira Guerra Mundial (1914-1918). [...]”163. Os autores 

asseguram que:  

Numa época em que os estudos sobre eugenia ganhavam força e 

consolidavam o pressuposto acerca da estabilidade absoluta dos 

tipos físicos e sua imutável transmissão hereditária, [...] Boas 

argumentava que, ao se deslocar de um meio geográfico para outro, 

os indivíduos podiam experimentar mudanças físicas, e até mesmo 

mentais, que posteriormente seriam herdadas também por gerações 

futuras [...], poucos meses após a chegada da família imigrada da 

Europa, tenderia a ter as características craniométricas diferentes 

daquelas dos pais.164 

 

Souza e Santos apontam no discurso do médico e antropólogo João Baptista de 

Lacerda (que ocupava o cargo de diretor do Museu Nacional do Rio de Janeiro e foi a 

Londres na função de delegado oficial do Brasil no Congresso), uma abordagem de cunho 

democrático, quando diz que, “A miscigenação entre brancos e negros era livremente 

aceita no país. [...] os negros não foram segregados pelos portugueses colonizadores, ao 

contrário do que teria ocorrido nos domínios coloniais anglo-saxões”165. Em seguida, 

reiteram que João Batista de Lacerda apresentou uma estatística do percentual 

populacional por raças no Brasil: “‘raça branca’ representaria 80% da população 

brasileira, os indígenas, 17% e os mestiços, 3%, sendo que a ‘raça negra’ tendia a 

desaparecer de vez do território nacional”166 

Vários intelectuais partilhavam com a tese do embranquecimento da população 

brasileira discutida por Lacerda, mas os dados estatísticos apresentados estavam 

defasados, pois o último recenseamento datava de 1900.  

                                                           
163 SOUZA, Vanderlei Sebastião de. Arthur Neiva e a ‘questão nacional’ nos anos 1910 a 1920 (Artigo) 

In: História, Ciência, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v.16, supl.1, jul. 2009, p. 745. 
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In: História, Ciência, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v.16, supl.1, jul. 2009, p. 745. 
165 SOUZA, Vanderlei Sebastião de. Arthur Neiva e a ‘questão nacional’ nos anos 1910 a 1920 (Artigo) 

In: História, Ciência, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v.16, supl.1, jul. 2009, p. 745. 
166 SOUZA, Ibidem: 2009, p. 745. 
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O próprio Neiva escreveu uma série de artigos publicados em O Estado de São 

Paulo, criticando censo de 1900. Para Neiva, o “recenciamento de 1900 estimava a 

população brasileira em 18 milhões de habitantes. Para cada ano que se passava nós 

arredondávamos uma cifra. Navegava-se por estimativa, em plena aplicação do 

olhômetro” 167. Dessa forma, é fácil considerar que as estimativas do embranquecimento 

apresentadas por João Batista Lacerda não estavam fundamentadas. Contudo, Neiva não 

levantou críticas à teoria do embranquecimento crescente de João Batista de Lacerda: 

 

Daqui a um seculo a nação será branca. Baptista de Lacerda, ex-

director do Museu Nacional no ultimo Congresso Ethnographico de 

Londres, sustentou, documentando, esta these. Seremos brancos 

para o mundo inteiro, menos para os estados Unidos, que, segundo 

li em Oliveira Lima, até hoje consideram o povo portuguez não 

perfeitamente branco em consequência da transfusão do sangue 

mouro.168 

 

 

Neiva destaca na sociedade brasileira um perfil racista: “qual o da gente brasileira 

procurar fugir do contacto com a caboclada supondo assim que ficará mais branca. [...] 

tal como ocorre [...] em relação á origem africana”.169 Essa frase trata de como os 

linguistas ignoraram a influência da língua Tupi e africanas no falar brasileiro. Se Neiva 

reconhece que a sociedade brasileira é de fato racista, que “democracia racial” ele 

defende? Isto é o que se chama de caráter ambíguo do pensador. 

Essa característica ambígua pode ser explicada através da teoria do campo 

científico de Pierre Bourdieu, quando esse pensador foi capaz de afirmar que “o campo 

científico é um campo de forças e um campo de lutas para conservar [...]. Pode-se num 

primeiro momento, descrever um espaço científico ou um espaço religioso como um 

mundo físico, comportando as relações de força, as relações de dominação”170. Nesse 

caso aqui, o campo é científico e a “grande empresa”171 foi representada por João Batista 

                                                           
167 CPDOC/FGV. Cartas. Pasta nº10, ANc18.03.09 - 1921, p. 08. 
168 NEIVA, Arthur. A Noroeste (notas de um Diário), in: Daqui e de longe..., Crônicas nacionais e de 

viagens. São Paulo – Cayeiras – Rio, Companhia Melhoramentos, 1927, p. 114. 
169 NEIVA, Arthur. Á guisa de prefacio, in: Estudos da Língua Nacional (Série 5ª). São Paulo, 178 ed: 

Biblioteca Pedagógica Brasiliana, 1940, p. XIV. 
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o consagrado saber de Lacerda no Congresso Mundial de Raças, em 1911. 
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Lacerda. Dessa forma, seguindo a análise de Bourdieu, não haveria nenhum intelectual 

na época que “não tivesse sido tocado” por João Batista Lacerda. Para concluir, Bourdieu 

determina que “é a estrutura das relações objetivas entre os agentes que determina o que 

eles podem ou não fazer. Ou mais, precisamente, é a posição que eles ocupam nessa 

estrutura que determina o que eles podem e não podem fazer”172. A importância do 

médico João Batista de Lacerda no Congresso Mundial de Raças, quando ocupava o cargo 

de diretor do Museu Nacional do Rio de Janeiro e que foi a Londres na função de 

“Delegado Oficial do Brasil”, foi destacada pelos pesquisadores Vanderlei Sebastião de 

Souza e Ricardo Ventura Santos:  

 

Pela primeira vez, explicou Lacerda, haviam se reunido numa 

mesma assembleia o europeu, o africano, o asiático, o americano, o 

persa, o chinês, o turco, o egípcio, o hindu, o japonês, o mulato e o 

negro, “figurando tipos diferentes de raça, exprimindo-se com 

desembaraço nos idiomas francês e inglês, trocando com admirável 

critério ideias e opiniões e mostrando-se inteiramente na altura da 

missão que eles vinham desempenhar, por delegação dos seus 

compatriotas, em um dos centros mais civilizados do mundo173 

 

João Batista de Lacerda encerrou sua análise da miscigenação nacional, 

considerando a redenção da “raça negra” no Brasil em consequência da miscigenação 

crescente do processo de branqueamento escancarado através da crescente imigração, 

sobretudo de italianos.  Sobre o discurso de Lacerda, o antropólogo Luiz de Castro 

Faria174 destaca:  

 

A formação médica de João Batista de Lacerda, não tinha nenhuma 

relação direta com o chamado darwinismo. O darwinismo veio para 

o Brasil muito mais pelo lado do darwinismo social [...]. Eram 

poucos os que liam Darwin. O que os intelectuais brasileiros liam 

[...] era Heachel e Spencer, os autores que faziam a vulgata de 

Darwin.175 
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Além da língua, Arthur Neiva busca nas peculiaridades das categorias endêmicas 

nordestinos e grupos de imigrantes, elementos de justificação para o desenvolvimento da 

nação. Por outro lado, não viu de forma positiva a entrada de grupos específicos por 

destoarem no sentido de a integração nativista a língua, costumes religiosos. De fato, a 

língua e religiosidade, foram elementos considerados como fatores positivos na 

integração dos imigrantes. Neiva se baseou nos conflitos raciais observados nos Estados 

Unidos da América, quando por lá esteve em 1910, ampliando seus estudos de 

entomologia:  

 

Washington é chamada ironicamente o “Paraizo dos negros”; isto 

porque o homem de cor tinha direito de tomar o mesmo bonde. Não 

sei se tal regalia continua. Pois no “Paraizo” o cinema, a egreja, o 

vapor que faz excursão no “Potomac”, o teatro, o bairro, tudo, tudo 

é separado. No dia 4 de julho de 1910, os dois celebres pugilistas, o 

branco Jeffries e o negro Johnson deveriam decidir no “match” a 

vitória da raça. Á tarde o telegramma do triumpho do preto chegou, 

e á noite, tive de ficar retido em casa tal o furor e gravidade dos 

conflitos que se alastraram até a “Pennsylvania Avenue”, a rua 

principal da capital dos Estados Unidos. Os pobres pretos foram 

desancados a valer e Washington transformou-se numa praça de 

guerra.176 

 

 Também apontou manifestações religiosas, surgidas no Brasil por conta da 

expansão do protestantismo: “[...] os primeiros symptomas de reação contra o 

protestantismo norte-americano já estão aparecendo, nas praticas das egrejas cariocas”.177 

Esse período (1910 – 1940), foi marcado pelo crescimento do protestantismo e de grupos 

pentecostais no país, bem como da reação da Igreja Católica como forma de consolidação 

do espaço.178 

 

 

II – Educação e Eugenia 

 Educação e Eugenia no pensamento de Arthur Neiva  
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Uma das características do século XIX ocidental foi o grande desenvolvimento 

da ciência, que estendeu sua área de compreensão para diversos setores da sociedade. 

Numa perspectiva de abordagem cientificista da natureza e das relações sociais, aparecem 

as correntes de pensamento como o positivismo de Augusto Comte (1798-1857), o 

evolucionismo de Charles Darwin (1809-1882) e o determinismo geográfico de Friedrich 

Ratzel (1844-1904). Com relação à questão racial, de acordo com Stephen Jay Gould, “o 

preconceito racial pode ser tão antigo quanto o registro da história humana, mas a sua 

justificação biológica impôs o fardo adicional da inferioridade intrínseca aos grupos 

menos favorecidos e descartou a sua possibilidade de se redimir através da conversão ou 

da assimilação”179. 

Já no século XV, a descoberta do Novo Mundo e as ideias decorrentes do 

Iluminismo setecentista trouxeram para o primeiro plano as diferenças entre os homens e 

a heterogeneidade da natureza, provocando nos naturalistas a preocupação com a 

diversidade. O determinismo biológico despontou através da tentativa de explicar a 

diversidade humana com o conhecimento mundializado. Entre os expoentes do 

pensamento racialista, destaca-se o médico francês François Bernier (1625-1688), que 

através da publicação, em 1684, do livro Nouvelle division de la terre par les différentes 

espèces ou races qui l'habitent [...]. “empregou-o para classificar a humanidade em 

‘quatro ou cinco raças de homens’, usando critérios como a ‘cor da pele e outros traços 

físicos’ aliados a ‘dados geográficos e espaciais’”.180 A classificação de Bernier era 

marcada por uma visão eurocêntrica do biótipo branco europeu como raça preponderante. 

Outras pesquisas apareceram sobre a diversidade humana como a de Georges-Louis 

Leclerc, também conhecido como Conde de Buffon (1707-1788). Segundo o pesquisador 

Rafael Dias da Silva Campos, o Conde de Bufon teve sua fama de naturalista ampliada a 

partir da divulgação de sua Histoire Naturelle (1749):   

 

Obra que influenciou cientistas como Lamarck (1744-1829) e 

Darwin (1809-1882), famosos por suas teorias evolucionistas. [...] 

A proposta do Conde de Buffon, em seu discurso inicial, era utilizar 

um método de classificação natural em defesa dos princípios de 

continuidade e de afinidade entre as espécies. Seu método estava em 

franca oposição ao método artificial proposto por Lineu, que se 

caracterizava pela descontinuidade e era muito bem aceito, diga-se 

                                                           
179 GOULD, Stephen Jay A falsa medida do homem. São Paulo: Martins Fontes. 1991, p. 18. 
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de passagem, pela sociedade composta pelos pesquisadores da 

nascente ciência iluminista181 

 

No tocante à preocupação dos naturalistas, ressaltamos também Carlos Lineu 

(1707-1778) com os tratados taxonômicos, analisando a descontinuidade, ou seja, 

estudando as diferenças em seu método de classificação para a compreensão morfológica 

como aspecto principal em sua taxonomia. A taxonomia e a antropometria estiveram 

associadas às análises científicas a respeito da diversidade étnica. Como nos adverte 

Stephen Jay Gould, “a trajetória da antropologia física/biológica sempre esteve 

estreitamente associada ao desenvolvimento de uma pletora de instrumentos de medição 

do corpo humano (antropometria)”182. O próprio Darwin, de acordo com Gould, não 

comungava com o determinismo geográfico, nem tampouco o biológico, “se a miséria de 

nossos pobres não é causada pelas leis da natureza, mas por nossas instituições, grande é 

a nossa culpa. Charles Darwin, A Viagem do Beagle”183.  

Nesse mesmo sentido, Gould aponta Francis Galton (1822-1911), primo de 

Darwin, como:  apóstolo da quantificação e da medição. Segundo Gustavo da Silva Kern, 

“a eugenia (eu: boa; genus: geração), [...] ligada aos dogmas do determinismo biológico. 

Ciência que postulava o melhoramento racial, a eugenia foi delineada teoricamente pelo 

inglês Francis Galton em estudos publicados na segunda metade do século XIX, logo 

encontrando adeptos no Brasil”184.  

As ideias de Galton sobre hereditariedade mental vão ao encontro de “Cesare 

Lombroso (1835-1909), que relacionou demência com delinquência. Suas experiências 

nessa área lhe forneceram as bases para a produção de sua obra Gênio e Loucura, 

publicada em 1870”185. Por fim, em 1899, Houston Stewart Chamberlain, publica o livro 

que o consagrará como um dos teóricos raciais mais influentes de sua época. De acordo 

com a pesquisadora Luzia Aurelia Castañeda, o pai da eugenia Francis Galton “acreditava 
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no determinismo biológico, ou seja, os indivíduos já nasciam prontos para serem 

brilhantes ou estúpidos, geniais ou medíocres, saudáveis ou doentes”.186  

De acordo com Roquette-Pinto, o vocábulo eugenia foi um “nome proposto pelo 

professor João Ribeiro para traduzir o termo ínglez – Eugenics”.187 Roquette-Pinto foi um 

dos intelectuais com participação ativa no debate eugênico, em 1927. Dessa forma, a 

visão sobre eugenia no Brasil já estava bastante amadurecida. Ademais, foi Roquette-

Pinto, em 1911, quem “preparou o primeiro diagrama da constituição antropológica da 

população do Brasil, organizada segundo as estatísticas oficiais de 1872 a 1890. Para 

Lacerda, os dados desse quadro permitiam concluir que dentro de um século o negro teria 

desaparecido da população”188. Para Edgard Roquette Pinto, a eugenia era um assunto 

complexo devido às inúmeras interpretações. Com isso, foi um dos intérpretes do teórico 

inglês Francis Galton (1822-1911), advertindo que: 

 

 Quem quiser saber, ao certo, o que vem a ser Eugenía, precisa ler 

Galton no original. A razão é muito simples: qualquer pessoa que 

abra dois livros de Eugenía corre o risco de encontrar cousas 

diversas nos volumes consultados [...]. Cada eugenista quer uma 

cousa189 

 

 

Roquette-Pinto definiu eugenia como “sciência, diz, que trata de todas as 

influencias que melhoram as qualidades innatas de uma raça e tambem das que são 

capazes de desenvolver ao máximo aquellas qualidades”.190 

De qualquer forma, Roquette-Pinto, advertiu que o fim da ciência eugênica não 

poderia fugir do sentido da hereditariedade biológica, “o fim da Eugenía é representar 

cada classe pelos seus melhores especimens e, isso feito, deixa-los trabalhar livremente 

pela civilização commun [...]. É claro que entre as classes ahi mencionadas não se incluem 

os criminosos e viciados de qualquer natureza”.191 Contudo, o próprio Galton, não 

conseguiu definir o sentido da moralidade absoluta, isto estaria encerrado no cerne de 
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cada grupo, desde que não fugisse ao fim da ciência eugênica, conforme nos relata 

Roquette-Pinto, seguindo uma tradução do pensamento de Galton:  

 

É impossível definir a moralidade absoluta (absolute moralyte); 

diz Galton; o que é bom para uns, será mau para outros; mas todos 

concordam que é preferível ser forte e não fraco, são e não doente; 

numa palavra, ninguém contesta que é preferível ser um bom 

representante do seu grupo, seja esse de que natureza fôr192 

 

De qualquer maneira, Edgard Roquette-Pinto comungava com a maioria dos 

eugenistas brasileiros em relação ao fim proposto pela ciência eugênica, mas não pelos 

mesmos ideais de que o melhoramento das raças seria inato e teria que obedecer aos meios 

da seleção por herança genética. Roquette-Pinto explica que os fatores externos são 

importantes na formação e desenvolvimento do indivíduo: 

 

Os cientistas dos nossos dias são quase unanimes: ninguém 

transmitte aos descendentes os caracteres e as aptidões adquiridas. 

Os filhos recebem o que já veiu dos avós e apenas transitou pelos 

pais. Quando morre um indivíduo, algumas partículas suas 

continuam a viver pelas gerações afóra. Essa porção dos seres vivos 

que não morre é representada pela substância nuclear das células 

reprodutoras, germinoplasma. O resto é plasma individual, 

desapparece com o ser – é o somatoplasma. Este é o que forma a 

porção do indivíduo capaz de se modificar ás influências do meio193 

 

 

Roquette-Pinto advertiu que, apesar das inúmeras opiniões, “modernamente a 

eugenia vai se orientando em direção diferente da biometrica”.194 

O pensamento eugênico nacional foi diferente dos demais países, Norte-

americanos, europeus e latino-americanos. Do programa do racialismo científico a 

eugenia negativa  não pode se estabelecer no Brasil enquanto projeto originalmente puro. 

Não pelo fato do Brasil ser um país miscigenado, mas porque se criou no Brasil um ethos 

vergonhoso em se admitir o preconceito de raças. De acordo com o pesquisador Jerry 

Davila, parafraseando Florestan Fernandes, “o principal desafio é a ambiguidade de raça 

e cor, e sobretudo, das relações raciais no Brasil. Num país caracterizado [...], como 

“preconceito de não ter preconceito”.195 
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A eugenia chegou ao Brasil na “segunda metade do século XIX, através de livros 

e artigos oriundos dos Estados Unidos196”.  Chegou com o propósito de “explicar a 

experiência histórica em torno das populações escravas”197. E, no período de 1870, essa 

ideia se alicerça com o propósito dos ideais da modernidade. Contudo, foi no Congresso 

Universal das Raças, ocorrido em Londres, em 1911, que o debate sobre a eugenia ganhou 

a atenção da maioria dos intelectuais brasileiros. O legado da eugenia no Brasil foi 

realizado através da higiene e, sobretudo, no combate às doenças e alcoolismo. Esse 

processo também se deu através da ampliação da prática do esporte, da ginástica nas 

escolas e da educação escolar. A eugenia nacional se realizou no “projeto da escola 

pública universal no Brasil”198. Por isso, a eugenia nacional foge do sentido de eugenia 

radical, também conhecida como eugenia negativa ou verdadeira. A eugenia negativa 

postulava “evitar a procriação dos considerados incapazes”199. Dessa forma, essa disgenia 

nacional, não partilhava com os ideais de a “formação de um povo bonito, forte e 

saudável”200, proposta da eugenia negativa. A eugenia “germânica e Norte-americana foi 

a verdadeira”201. Essas tiveram laços com a ciência genética. A eugenia nacional teve um 

caráter de eugenia preventiva, por apresentar “controle dos fatores disgênicos pelo 

saneamento ambiental”202. Sendo assim, o nosso projeto de eugenia teria se caracterizado 

como eugenia positiva “educação, incentivo e regulação”203, conjugada com a preventiva. 

Contudo, a eugenia mais radical se consolidou através da Liga Brasileira de Higiene 

Mental (LBHM) tendo como expoente o médico e expositor do pensamento eugênico 

brasileiro Renato F. Kehl pelo médico e psiquiatra Gustavo Riedel. 

O primeiro Congresso Eugênico ocorreu em 1912, um ano depois do Congresso 

Universal de Raças. Segundo o pesquisador Vanderlei Sebastião de Souza, “quando as 

discussões sobre a eugenia foram introduzidas no Brasil nas primeiras décadas do século 
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XX, suas ideias e pressupostos tornaram-se recorrentes no meio intelectual e científico, 

especialmente entre médicos, higienistas, juristas e educadores”204.  

Já o movimento higienista brasileiro teve como principal articulador o médico 

Renato F. Kehl, que iniciou a campanha eugenista em 1910, no meio intelectual paulista, 

tendo essa se propagado para outros estados do Brasil. A repercussão da campanha contou 

com “correspondentes”205 na Argentina (Victor Delfino), Peru (Henrique de Paz Soldam) 

e França (Charles Richet). Entre os membros estavam a elite médica paulistana (cerca de 

104 associados), a carioca, a baiana, a pernambucana, a mato-grossense e a mineira. A 

arqueologia da formação da Sociedade Eugênica Paulista nos é apresentada pelo 

pesquisador Vanderlei Sebastião de Souza: 

 

Em dezembro de 1917, com o objetivo de discutir o código 

matrimonial civil brasileiro, Renato Kehl convidou, juntamente com 

Arnaldo Viera de Carvalho, um grupo de médicos da capital paulista 

para se reunirem no salão nobre da Santa Casa de Misericórdia [...] 

Um mês depois, no dia 10 de janeiro de 1918, Renato Kehl remeteu 

uma “carta circular” a dezenas de médicos da capital e do interior do 

estado de São Paulo, convidando-os à comparecer na Sociedade de 

Medicina e Cirurgia com o objetivo de tratar da fundação de uma 

Sociedade Eugênica [...] Além de se referir a Francis Galton como 

o fundador dessa “ciência nova”, Renato Kehl procurava, nessa 

mesma correspondência, dar legitimidade e coerência ao seu 

interesse em organizar um movimento eugenista no Brasil, 

enfatizando as conquistas do movimento eugenistas mundial206 

 

Valendo-se de seu cargo no Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP), 

Kehl reuniu um grupo de médicos para discutir determinado assunto pertinente à classe, 

e nesse ínterim lançou as ideias eugenistas, com viés em saúde pública. Kehl sublinhou 

que “numerosas sociedades eugênicas fundadas na Europa e nos Estados Unidos para 

combater o álcool, a sífilis, a tuberculose e todos os demais fatores disgênicos, vão aí 

cooperando enormemente para o aperfeiçoamento das raças humanas”207. De acordo com 

Ricardo Augusto dos Santos, Renato Kehl “foi um dos principais agentes sociais do 

campo eugênico brasileiro. Desde as primeiras décadas do século XX, até a data de sua 
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morte, em 1974, ele esteve envolvido com o debate sobre a pertinência da eugenia como 

remédio para os vários males da sociedade”.208  

Outros intelectuais se envolveram na campanha eugênica, entre eles, na capital 

federal, estavam: Erasmo Braga, João Ribeiro e Horácio de Carvalho, contribuíram com 

pequenos artigos defendendo a causa eugênica. João Ribeiro, o mesmo citado por 

Roquette-Pinto, como o primeiro a empregar o vocábulo “eugenia”, ao invés de 

“eugênica”209. João Ribeiro era membro da Academia Brasileira de Letras.  

A afetação eugênica foi de tal forma, que o médico Pinheiro de Guimarães, ao 

ministrar aulas de Patologia Geral, na faculdade de medicina do Rio de Janeiro, 

“relacionava com a defesa eugênica”210. Em 1912, o jornalista Horacio de Carvalho, 

realizou publicações no jornal O Estado de São Paulo, com “considerações gerais sobre 

a organização, e as ideias do movimento eugênico na Inglaterra”211.  

Outro expoente do eugenismo brasileiro que merece destaque é o médico baiano 

e diretor do instituto de Proteção e Assistência à Infância, Dr. Alfredo Ferreira de 

Magalhães, que, em 1913, realizou uma Conferência “Pró-Eugenismo”212 na faculdade 

de Medicina da Bahia. Já em 1914, o médico Alexandre Tepedinho, apresentou a primeira 

tese acadêmica, na faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, relacionada à “ciência de 

Galton [...], intitulada de Eugenia – direito e a formulação das leis eugênicas, sob a 

orientação de Dr. Miguel Couto”213. Em 1917, o inglês Charles W. Armstrong, já 

residindo no Rio de Janeiro há alguns anos, publicou na imprensa inglesa, um opúsculo 

de 30 páginas intitulado “melhoramentos a nossa raça”214, onde destacou temas como 

segregação dos casamentos e loucos em colônias. Nesse mesmo ano, Renato Kehl, a 

convite de dois empresários norte-americanos que dirigiam a Associação Cristã de 

Moços, publicou “na íntegra pelas páginas do Jornal do Comércio – no meio intelectual 

paulista”215, uma matéria onde destacou os principais fundamentos da eugenia: educação 

eugênica, seleção conjugal, direito relativo à eugenia, higiene e saneamento. No ano 

seguinte, foi nomeado presidente da sociedade Eugênica de São Paulo. Também foram 
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empossados na vice-presidência, Olegário de Moura, Bernardo Magalhães e Luís Pereira 

Barreto. Como presidentes honorários, a associação tinha os médicos Belisario Penna 

(sogro de Renato Kehl), Amâncio de Carvalho e Agostinho de Souza Lima. Estes médicos 

tiveram “participação efetiva na divulgação da eugenia na sociedade carioca, 

principalmente através de artigos publicados em revistas [...] e atuações como autoridades 

no seio da elite carioca”216. Os médicos, o baiano, Arthur Neiva, o fluminense Rubião 

Meira e o paulista Franco da Rocha “aparecem relacionados entre os membros indicados 

para compor a Comissão Consultiva da Sociedade”217. Outros membros de destaque da 

Sociedade foram: Vital Brasil, cientista e diretor do Instituto Butantã, e Fernando de 

Azevedo, advogado e professor. O médico Coelho Neto realizou conferências e publicou 

artigos na Revista do Brasil acerca do “aperfeiçoamento da espécie”218. Em 1921, a 

Revista do Brasil era de propriedade de Monteiro Lobato (desde 1910). De acordo com 

Aluízio Alves Filho, “Monteiro Lobato estava envolvido na ocasião na luta pelo 

saneamento rural, defendendo como poucos e com veemência que o problema do Jeca 

derivava da situação de miséria em que se encontrava por ausência total de políticas 

públicas”.219 A Revista do Brasil representou na época um canal importante em edições 

literárias e científicas, inclusive, as publicações da Sociedade Eugênica.  

Outros que merecem destaque no universo desses intelectuais interessados na 

eugenia são os médicos baianos Afrânio Peixoto e Juliano Moreira, e o pernambucano 

Antonio Austregésilo, que “já vinham manifestando interesse nos estudos sobre higiene 

mental e eugenia [...] tornando-se importantes personalidades cariocas a se transformarem 

também em membros da Sociedade Eugênica de São Paulo.”220.  

Sobre a recepção da Sociedade Eugênica Paulista, Pereira Barreto fez questão 

de saudá-la com as seguintes palavras: “Senão correr pressuroso a bater palmas para 

saudar esse nobre movimento científico em prol do aperfeiçoamento de nossa raça”221. 

Foi com esse viés que inúmeros médicos de todos os setores do Brasil, se engajaram à 

ideia proposta por Renato Kehl, inclusive um representante da economia e da política 

paulistana, o senador Alfredo Ellis, evidenciando que a aceitação não se deu apenas entre 

os integrantes da categoria médica. Na intepretação de Ricardo dos Santos, a estratégia 
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de Renato Kehl “visava, por um lado, ampliar o poder social e o reconhecimento [...] entre 

seus pares e, por outro, o de manter o domínio sobre a autoridade científica - aquilo que 

Pierre Bourdieu chamou de “monopólio da competência científica”, compreendida 

enquanto capacidade de falar e agir legitimamente”222.  

Em 1919, encerra-se os trabalhos da Sociedade Eugênica Paulista, em 

decorrência da doença de Arnaldo Vieira de Carvalho (1867-1920), grande interlocutor 

da Sociedade Eugênica. A ausência de Arnaldo Vieira de Carvalho, incentiva a mudança 

de Renato Kehl para o Rio de Janeiro, em 1923. Nessa cidade, Kehl encontrou terreno 

fértil para continuar sua propaganda eugenista, o que fez, com a ajuda de literatos, 

jornalistas e sanitaristas: Belisario Penna, Afrânio Peixoto, Souza Lima, Juliano Moreira 

e Antonio Austregésilo.  

Em 1923, amparada nesses ideais, ocorre “a fundação da Liga Brasileira de 

Higiene Mental, pelo médico e psiquiatra Gustavo Riedel”,223 dando prosseguimento aos 

ideais eugenistas de Kehl. É consenso que a Liga Brasileira de Higiene Mental representa 

o organismo eugenista mais radical no período estudado. 

Como nos assegura a pesquisadora Luzia Aureliana Castañeda, “do ponto de 

vista da história da genética, a eugenia pode ser entendida como um movimento científico 

para o qual confluíram diversas teorias”224. Para a pesquisadora em questão, “a eugenia 

no Brasil não se estabeleceu apenas como um movimento consumidor de ideias, mas, 

também como um provedor de propostas que fazem parte de um complexo sócio-

político”,225 pois serviu aos ideais do republicanismo. 

Com exceção da Liga Brasileira de Higiene Mental, é consenso que a eugenia 

brasileira é, em sua maioria, positiva com característica preventiva, “que se constituía 

propriamente na higiene da raça e preocupava-se com a puericultura, a educação sexual 

e a orientação pré-natal”226 e, consequentemente, com a educação. 

Assim, de acordo com o pesquisador Levi Carneiro:  

 

A educação assumiu centralidade no projeto eugenista de 

aprimoramento e regeneração nacional. Regenerar uma população 

vítima da degenerescência não seria tarefa apenas da eugenia, na 
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medida em que somente sendo educada a partir de valores 

civilizatórios adequados, a população brasileira poderia ser 

qualificada como eugenicamente superior227 

 

Na década de 1920, data em que as conferências sobre eugenia ganharam espaço 

entre os intelectuais, o movimento ligado à educação também ganhou respaldo no meio 

científico, porque, de acordo com o pesquisador Gustavo da Silva Kern, “ainda que a 

educação escolar fosse um dos elementos importantes para os participantes do 1° 

Congresso Brasileiro de Eugenia, a educação que inseriram em seus debates não se 

restringia aos processos educativos desenvolvidos no âmbito da escola, instituição social 

relativamente insipiente e frágil no Brasil das primeiras décadas do século XX”228. 

 O movimento em questão, voltado exclusivamente para a educação escolar, ficou 

conhecido como Escola Nova ou Escola Novista, e segundo os pesquisadores Gilberto 

Cotrim e Mário Parisi, o mesmo “era liderado por brilhantes educadores, entre os quais 

Anísio Teixeira (reforma na Bahia, 1925), Fernando de Azevedo e Carneiro Leão 

(Distrito Federal, 1927) e Lourenço Filho (Ceará, 1923)”.229  

A necessidade de um movimento educacional na década de 1920 ia ao encontro 

das demandas modernas do republicanismo, ou seja, segundo Ana Maria Bandeira de 

Melo Magaldi e José Gonçalves Gondra, “o tema da organização de uma nação moderna 

era considerado em articulação com o da republicanização do país. [...], apesar do regime 

republicano remontar a 1889 [...], a educação aparecia como caminho salvador para se 

alcançar a pretendida condição moderna”,230 condição essa, decorrente das disparidades 

regionais e da inserção das minorias sociais no processo educativo.  

Discorrendo sobre essa questão, o pesquisador Jerry Davila, nos assegura que ao 

pesquisar a história da eugenia na década de 1920 a 1930, não encontrou “fontes que 

abrissem perspectivas sobre as percepções dos segmentos da população que foram alvo 

das políticas públicas e práticas escolares inspiradas pela eugenia. Os registros 
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encontrados mostram entre as comunidades negras um claro reconhecimento da crescente 

exclusão de professoras e professores de cor, um campo de atuação profissional 

importante para as comunidades negras”.231 No tocante às disparidades idade/série nas 

escolas do Distrito Federal no período da 1920 a 1930, Anísio Teixeira destacou: 

 

Primeiro, justifica a desordem por idade na matrícula. A escola 

primária recebe na primeira série e, depois, nas demais, alunos de 

todas as idades entre sete e catorze anos. Se a escola fosse 

organizada para a educação básica, todos sentiriam o que importa 

não começá-la na época própria, não somente pelo tempo que o 

menino terá perdido, como porque as diferenças de idade prejudicam 

o tipo de organização da escola, destinada a todos.232 

 

De acordo com Jerry Davila, “o projeto da escola pública universal no Brasil é 

inseparável da história da eugenia”,233 porque, “Os teóricos eugenistas brasileiros se 

mantiveram no registro lamarckista de compreensão da hereditariedade”,234 isso significa 

que “evolução era resultado não de forças materiais cegas, mas de mudanças provocadas 

por vontade e escolha”235, e a escola seria a agência de regeneração social. Essa maneira 

de concepção se alinha à de Arthur Neiva, que compreendia a educação nacional como 

um mecanismo de desenvolvimento social.  

A pauta em educação escolar foi bastante ampla, discutia-se desde o currículo, 

merenda, idade/série, e acima de tudo a prática da ginástica nas escolas. O próprio Neiva, 

em carta para um amigo Paulo Setubal, se referiu às dificuldades dos métodos aplicados 

no ensino no Brasil: “eu achava a história do Brasil uma monotonia desesperadora, e no 

subconsciente permanecia ainda o desgosto que a criança tinha que decorar nomes e datas, 

afim de satisfazer a nossa obsoleta pedagogia, atacada de misoismo chronico e 
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progressivo”.236 O discurso de Neiva ia ao encontro das propostas dos intelectuais da 

Escola Novista, sobre os métodos de ensino, como também, trata sobre a necessidade de 

se pensar um currículo que atenda as demandas nacionais, e não somente copiar o que 

estava pronto: 

 

Qual, a seu ver, a causa fundamental do insucesso quase completo 

das repetidas reformas que têm reorganisado o ensino secundario e 

superior da Republica, sem conseguirem fazer do ensino um 

verdadeiro aparelho de educação integrado no ambiente nacional e 

um instrumento posto a serviço da cultura do paiz? Acredito que a 

razão principal consista na transplantação para o nosso meio de 

methodos e processos em grande parte inadequados ao paiz. Temos 

procurado, sobretudo, imitar, reproduzindo o que lemos, quando o 

essencial seria reformar levando em consideração nossas condições, 

afim de melhor atendermos nossas necessidades237 

 

 

O texto acima aponta bastante o interesse de Neiva na chamada reforma social. 

Para ele, as especificidades nacionais demandavam métodos pedagógicos específicos 

para o Brasil. Neiva era um crítico ferrenho ao que ele próprio alcunhou de “complexo 

de vira-latas”. Um desses complexos inerentes à elite brasileira era a devoção à cultura e 

língua francesa, como bem retrata o trecho a seguir:  

 

[...] varias vezes, a mim mesmo perguntei: “Porque o nosso governo 

não faz como o japonez, cujos passaportes têm os dizeres em varias 

linguas?”. É que nas altas esferas do Brasil ainda lavra a conviscção 

de que o francês é a lingua universal. É verdade que o mundo para 

nós é a França. Quem viaja, porém, tem de mudar de opinião.238 

 

O texto apresentado trata de uma das inúmeras entrevistas concedidas por Arthur 

Neiva ao jornal O Estado de São Paulo, em 1926, as quais foram reunidas no Livro: 

“Daqui e de Longe, Chronicas Nacionais e de Viagens...”. Na verdade, Neiva contribui 

para a tendência da educação nacional sempre buscando implantar modelos de fora, sem 

nunca valorizar as reais necessidades internas, a exemplo de 1883, data em que Rui 

Barbosa apresentou o Dispositivo para a Reforma do Ensino Primário e várias instituições 

complementares da instrução pública, de acordo com a pesquisadora Rosa Fátima de 
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Souza, no parecer de Rui Barbosa “sobre o ensino primário foram citados 365 trabalhos, 

179 em língua francesa, 129 em língua inglesa, 26 em português, 5 obras em língua alemã, 

4 em italiano e 5 em espanhol”.239 O acervo de textos europeus demonstra o apego de 

nossos intelectuais à literatura dos países ditos civilizados. Segundo a pesquisadora Rosa 

Fátima de Souza, esse acervo foi indicado a Rui, por Lourenço Filho, um dos mentores 

da Escola Nova. Se o projeto da Escola Novista existisse desde 1883, não teria 

amadurecido a ponto de corrigir as demandas que perdurariam ainda na República Nova? 

Fica a reflexão. 

Naquele momento, o Brasil republicano já realizara cerca de cinco reformas 

educacionais: 1) Reforma Benjamim Constant (1890-1891)240, foi a mais curta, contudo 

foi capaz de criar vários organismos, visando uma nova organização para a Instrução 

Pública, entre eles o Pedagogium, um Liceu com objetivo de “constituir-se centro 

impulsor das reformas e melhoramentos de que carece a instrucção nacional, offerecendo 

aos professores publicos e particulares os meios de instrucção profissional de que possam 

carecer, a exposição dos melhores methodos e do material de ensino mais 

aperfeiçoado”241, através do Decreto nº 667 16/08/1890 – no governo de Deodoro da 

Fonseca; 2) Reforma Epitácio Pessoa (1901), estabelecia condições para equiparação das 

instituições particulares, que vigorou dez anos; 3) Rivadavia Correa (1911), estabelecia 

os ideais do ensino livre, perdurou quatro anos; 4) Carlos Maximiliano (1915), instituiu 

o sistema dos exames parcelados, imitando o dos anglo-saxônicos; e 5) João Luís 

Alves/Rocha Vaz (1925), que aboliu paulatinamente a precedente, estabeleceu a seriação 

dos cursos, e exigiu bancas examinadoras para avaliar alunos dos ginásios particulares. 

A Reforma Rivadavia Correa (1911) foi a que mais aproximou o Brasil aos ideais 

de escola liberal, que segundo a socióloga Helena Bomeny, “figurava a associação entre 

educação e trabalho, que se apresentou com uma dupla face: a necessidade de educar o 

indivíduo para uma sociedade livre, não escravista, e de alterar a feição negativa de que 

se revestia a atividade laboral”242.  
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O Brasil da Primeira República era um país eminentemente rural. De acordo com 

Azeredo Coutinho, sua população saltou em “1796 de três milhões de habitantes, sendo 

48% de escravos nos latifúndios [...]. Em 1800, no Rio de Janeiro [...], a população 

chegava a 95 mil habitantes, bem próxima à média populacional das vinte maiores cidades 

europeias no final do século XVIII”243. A assertiva confirma a pesquisa desenvolvida por 

Neiva e Penna sobre o “isolamento geográfico dos sertões”, 244 cuja educação e economia 

eram incipientes. No período de 1911, o Brasil chegou ao contingente populacional de 

cerca de 17 milhões de habitantes, de acordo com o censo de 1900. Segundo a socióloga 

Helena Bomeny, as taxas de analfabetismo eram “da ordem de 75% da população. [...] 

com índices muito próximos do Norte ao Sul do país, [...] do Rio de Janeiro, onde a taxa 

rondava os 45%. Embora fosse majoritariamente rural, o Brasil já tomava contato com a 

aceleração urbana e, [...] com a precariedade do investimento escolar”245. 

A análise de Arthur Neiva acerca do atraso educacional, e consequentemente do 

desenvolvimento econômico nacional, ia ao encontro do que se pensavam os historiadores 

Manoel Bomfim e Alberto Torres. Segundo o pesquisador Vanderlei Sebastião de Souza, 

Manoel Bonfim “identificava os males nacionais [...] da própria da América Latina - 

como estando diretamente associados ao legado ibérico [...]. De maneira semelhante, 

Alberto Torres entendia que [...] residia na alienação política da elite brasileira e na falta 

de ‘consciência nacional’ sobre a realidade” que constituía a nação”.246 

Para refletir acerca desse atraso brasileiro, Neiva nos remete a uma questão de 

cunho do determinismo geográfico, cuja crítica acentua uma aproximação a Bomfim e 

Alberto Torres: 

 

Houve um tempo em que os europeus se fartaram em propagar a idéa 

de uma anemia tropical; mais tarde elles proprios demonstraram sua 

inexistencia. Koch criou a expressão “malária tropical” e tal rotulo 

masinou ainda mais todos esses paizes. No emtanto, a forma 
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chamada tropical pelos allemães existe abundantemente na Italia. A 

todo transe devemos procurar provar que os tropicos são tão 

habitaveis como qualquer outra região do mundo, dependendo tão 

somente de saneamento. E no meu modo de entender, o brasileiro, 

com a demonstração que disso está fazendo, já concorreu com 

enorme contigente em prol da causa geral da civilização247  

 

O chamado complexo de “vira-latas”, alcunhado por Neiva, serviu muito bem à 

cultura e educação nacional, mas não ao movimento eugenista. De acordo com o 

pesquisador Vanderlei Sebastião de Souza, com base nos estudos de Nancy Leys Stepan, 

os “eugenistas latino-americanos não faziam ciência por imitação, reproduzindo ideias 

estrangeiras em um contexto estranho ou não científico. Ao contrário, a história da 

eugenia na América Latina deve ser vista como uma espécie de conhecimento produzido 

e conformado pelas variáveis culturais peculiares à região”.248 Em tese, as reformas 

educacionais, frutos do movimento de modernização do Brasil, também serviram como 

um braço do projeto eugênico.  

De acordo com o pesquisador Jerry Davila, “No contexto brasileiro, a eugenia 

forneceu um impulso, uma lógica e uma gama de práticas que conformaram a renovação 

e a expansão da escola pública no Brasil”.249 É necessário assegurar que o modelo de 

eugenia tratada no projeto de educação da Escola Novista fazia parte da eugenia positiva, 

embora, em decorrência do contexto histórico, a universalização da escola primária, fator 

principal das reformas educacionais, não foi garantida, e as exclusões foram sentidas, em 

sua maioria pelas minorias sociais: negros, mulatos, caboclos, filhos de imigrantes, 

nordestinos e indígenas. 

 

O Esporte como regulação do corpo 

 

Em 1920, quando o esporte entrou na pauta da educação eugênica e escolar, não 

se tratava de um assunto inédito, o mesmo já havia permeado o debate da saúde pública 

em 15 de abril de 1885, quando a Junta Central de Higiene Pública, presidida pelo Dr. 
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Domingos José Freire, apresentou um “relatório que destacava a importância da educação 

física das crianças e das mães como puericultura adequada ao nosso clima no espaço 

privado e escolar”.250 Esse debate já vigorava desde 1883, quando Rui Barbosa 

apresentou um Dispositivo Educacional à “Reforma do ensino primário e várias 

instituições complementares da instrução pública”251. As referências, nas quais esse 

documento se baseou, foram indicadas a Rui por Lourenço Filho, conforme assinalou 

Maria Fátima de Souza, “Esse documento constitui uma das primeiras obras, e a mais 

completa delas, sobre a organização pedagógica da escola primária e sobre política de 

educação popular produzida no Brasil no século”.252  

Tanto o esporte quanto a ginástica escolar, antes de se configurarem como 

mecanismos de modelamento do corpo, tiveram sob a regulação médica, como também 

as colônias de férias, conforme nos assegura André Dalben, “a expansão das colônias de 

férias na América do Sul durante o período de 1910 a 1940 teve como principal 

prerrogativa o combate à tuberculose infantil, uma vez que eram compreendidas como 

uma importante instituição para a prevenção desta doença”.253 De acordo com Vitor de 

Andrade Melo, essa perspectiva começou a mudar com a inserção do desportista Inezil 

Penna Marinho (1915-1985), em 1939, na “Divisão de Educação Física (DEF) do 

Departamento de Educação do Ministério da Educação e Saúde (MES), o pioneiro e um 

dos mais importantes órgãos federais ligados à Educação Física brasileira”.254 Segundo 

Melo, Inezil foi o primeiro a propor a substituição do conceito de educação física, com 

viés biológico para o socioeducativo: 
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Segundo Inezil, deveria-se substituir o conceito anátomo-fisiológico 

de Educação Física por um conceito bio-psico-socio-filosófico, onde 

o prazer, o desenvolvimento integral e o aspecto educacional 

ficassem sempre ressaltados. As preocupações com a Recreação 

estavam ligadas às possibilidades de extrapolar as ações da 

Educação Física para além dos muros escolares. Além do mais, o 

autor compreendia a Recreação como a Educação Física adequada 

às crianças255 

 

 

A inserção da educação física no Brasil foi “tributária das concepções do 

movimento ginástico europeu em sua versão disciplinar do corpo. Sobre esse corpo 

tomado como objeto discursivo recaíram concepções sobre a moral, a saúde, a 

produtividade no trabalho”256. A relevância da necessidade do culto ao corpo através do 

desporto, da ginástica escolar, da puericultura das gestantes, dos hábitos e da higiene ia a 

encontro aos ideais evolucionistas de Spencer, conforme afirma Maria Fátima de Souza: 

Tal princípio, formulado e difundido a partir da obra de Spencer, 

Educação Intellectual, Moral e Physica, publicada em 1861, 

coadunava uma concepção de educação com as aspirações e 

necessidades da sociedade moderna. O apelo de Spencer à 

correspondência entre a lei da evolução biológica (lei do 

desenvolvimento orgânico) e o progresso social possibilitou a 

naturalização da evolução da sociedade e a compreensão da ciência 

como o conhecimento mais relevante, o conhecimento útil com 

aplicação no trabalho, na arte e na vida diária. Nesta concepção, 

corpo e espírito são indissociáveis. O princípio da educação integral 

expressava essa compreensão unificada pela qual a educação seguia 

as leis da natureza e a ciência revelava-se como o melhor meio para 

a disciplina intelectual e a disciplina moral257 

 

 

É consenso entre os pesquisadores que esse fenômeno foi de âmbito mundial, 

vinculado à universalização da educação primária desde o Iluminismo, no século XVIII, 

cuja voz se fez acentuar na obra “Emílio ou da Educação”258 escrita em 1762, de Jean-

Jacques Rousseau (1712-1778), na qual acentuou a ideia de “mente sã e corpo são”.259 
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Esse período, de acordo com Marshll Berman “a cultura e a consciência modernistas 

quase sempre remontam [...] a geração de 1840”.260  

Dessa forma, eram comuns matérias e notícias sobre ginástica, bem como, os 

espaços sociais, como teatro, circo e escolas, de acordo com Victor e Peres, a “crescente 

circulação de ideias não se limitava aos textos publicados nos periódicos diários, 

manifestando-se também um mercado de produtos, estabelecimentos e profissionais. A 

ligação entre ginástica e saúde se constituiria, entre outras coisas, em um negócio”. 261 O 

que esses pesquisadores apresentam é uma ideia clara de que “a ginástica associada à 

saúde [...] na dinâmica social brasileira no século XIX”262 se assemelhava em outros 

países tocados pela modernidade. 

Um grande tributário dos ideais da modernização no Brasil foi Rui Barbosa, que 

via, através da educação primária, os mecanismos de elevação e “inseparabilidade entre 

espirito e corpo”263, conforme assevera Maria Fátima de Souza, “de acordo com Rui, a 

educação física havia sido introduzida nos programas de ensino de vários países tendo 

em vista sua função moralizadora, higiênica e patriótica”.264 Dessa forma, na década de 

1920, onde se acentuava o movimento da educação eugênica e escolar, o discurso da 

importância da ginástica como mecanismo do “progresso humano” ia ao encontro dos 

ideais ou o halo do homem moderno. É nessa égide, que Arthur Neiva discutiu a 

necessidade do esporte na educação, na saúde e no remodelamento do corpo. E, para isso, 

nos remete alguns exemplos de lugares onde visitou, como bons exemplos na prática do 

esporte ou do folguedo em espaço público: 

 

Certa vez, uma das personalidades que mais me impressionaram na 

Argentina – o Dr. Ernesto Padilha, exercia o cargo de governador de 

Tucuman, quando me acercou delle o destino [...]. Acompanhei o 

governador em actos officiais [...], fiz parte da sua comitiva 

percorrendo a província, inaugurando novas escolas e visitando 

trabalhos em andamento; mettido como anonymo entre a massa de 

um povo que se apinhava na principal praça de Tucuman, vi o 

illustre governador, acompanhado de sua família, participar dos 

folguedos carnavalescos265 
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Em seguida, Arthur Neiva apontou outras nações que valorizaram o atletismo: 

(1) “A Inglaterra [...]. Esta projecção intelectual de finura, clarividência e equilibrio é o 

resultado tão somente da robustez do corpo; é o fruto do esporte desenvolvendo o 

envolucro que encerra esse ‘quid’ indefinivel a que denominamos – alma”;266 (2) “As 

Ilhas Britannicas são a edição em lingua inglesa da historia romana [...], Roma foi o 

segundo tomo da Historia da Grecia, e estas três grandezas só o foram, porque os 

respectivos governos rodearam dos mais desvelados carinhos o athletismo”267. (3) “Nos 

Estados Unidos é o presidente que inaugura o ‘Base-Ball’ vestindo roupas claras e indo 

para a arena atirar a primeira bola. Tenho esperança que entre nós será assim um dia, 

quando o poder chegar ás mãos de representantes de uma geração que fez esporte”268. 

As críticas de Neiva referiam-se à lentidão como o esporte estava sendo tratado 

no Brasil de 1922. Para ele, era importante a prática do esporte nas escolas, chegando a 

afirmar que em sua meninice as únicas práticas desportivas na escola eram os jogos de 

“peteca e o gude”.269 A lentidão referida centrava-se como prática política, pois no cerne 

do povo “havia o culto ao nosso athleta, apenas apelidado á maneira tupy de – ‘capoeira’. 

Esporte tão levado a serio que Couto de Magalhães pretendeu que se ensinasse nos 

collegios. A idéa não foi levada avante, porque a ‘capoeiragem’ ficou sendo apanágio de 

alguns políticos”.270  

Então, Neiva destacou que alguns políticos envolvidos em explorar a imagem da 

capoeira em suas campanhas eram “mestres em rasteiras e cabeçadas”271. Apesar da frase 

nos remeter a um duplo sentido da arte de fazer política, na verdade, Arthur Neiva advertia 

sobre uma velha prática assegurada em um dito popular: “casa de ferreiro, espeto de 

pau”.272 No processo de nos advertir sobre o descaso político em relação à prática 

desportiva, Neiva nos remeteu um provérbio, afirmando não saber onde o escutou, mas 

que reitera o que pensa sobre as ações dos governantes sobre o esporte no Brasil: “‘O 

Brasil só progride à noite, quando os governantes dormem´. Ignoro se o conceito é 
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verdadeiro; o facto, porém, é que o esporte no Rio desenvolveu-se apesar da má vontade 

geral”273. 

Segundo Ricardo Pinto Santos, “no início do século XX o esporte se tornou uma 

das mais importantes ferramentas de inserção e ascensão social existentes dentro de uma 

sociedade. Foi através da prática desportiva que as mais diversas camadas sociais se 

comunicaram de maneira aberta e direta”274. Mesmo que as possibilidades de ascensão 

social fossem para poucos, a prática desportiva, segundo Neiva, era “o mais decidido 

inimigo do alcool”.275  

A prática desportiva no Brasil não ocorreu nas camadas populares, nem o remo, 

nem o turfe nem tampouco o futebol. De acordo com Nei Jorge Santos Júnior:  

 

Ainda na primeira década do século XX, o entusiasmo causado pelo 

esporte no Rio de Janeiro e sua difusão pelos subúrbios da capital 

não permitiram mais caracterizá-lo como uma prática restrita a 

grupos de esportistas da Zona Sul. Com isso, o futebol rapidamente 

ganhava proporções diferentes da imagem de distinção social 

desejada pelos sportsmen, tornando-se cada mais patente à 

participação de negros e trabalhadores promovendo um alargamento 

simbólico nos sentidos do jogo276 

 

 

A dinâmica do esporte no Brasil na virada do século XIX para o século XX, 

segundo Santos, devia ser compreendida em um “cenário extremamente complexo e 

dinâmico. Isto porque estava intimamente relacionada com o processo de modernização 

da cidade e essencialmente ligada aos valores da sociedade em geral”.277 As entidades 

desportivas, por conta de sua estreita ligação com o lazer da elite, ainda não dispunham 

de leis que estabelecessem a sua ampla difusão popular. Nesse sentido, Arthur Neiva 

destacou os médicos que se negavam a compreender a importância do esporte como 

prática de saúde pública, “a Academia Nacional de Medicina teve ha poucos anos sua 
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attenção tomada por tres dos seus mais conspícuos membros que procuraram demonstrar 

os inconvenientes do esporte, sobretudo do futebol”278  

Com base nessa afirmativa de Neiva, podemos perceber que a luta pela fidalguia 

do esporte como instrumento de saúde e de nivelamento social foi amplamente abordada 

pela imprensa. De acordo com Nei Jorge Santos Junior, “Em maio de 1912, a Gazeta de 

Notícias publicou uma série de matérias sobre os conflitos ocorridos na partida entre São 

Cristóvão e Bangu, realizada em 26 de maio de 1912”.279 A atitude dos torcedores de 

Bangu, segundo Nei Santos Junior, provocou um debate na imprensa. Tal fato teria 

ocorrido também na Zona Sul, contudo, não levantara discussão tão acirrada. Como o 

ocorrido fora no subúrbio, a imprensa teria “exigido por parte da Liga Metropolitana de 

Sports Attleticos, uma atitude mais enérgica”280. Esse fato não ficou isolado, vários 

interlocutores tomaram partido, entre eles, o escritor Lima Barreto, entre outros, e os 

jornalistas por conta do crescimento de agremiações no subúrbio carioca.  

Nei Santos Junior enfatiza que a demanda das torcidas não era mister somente 

das camadas populares: “em 1922, no campeonato carioca o Correio da Manhã teve que 

fazer uma retratação ao afirmar que ‘um forte sururu nas arquibancadas’ era comum, ao 

contrário da Geral, aonde se concentrava os pobres, o comportamento era melhor”.281 

Dessa forma, o esporte foi se configurando como prática de assimilação social, o qual 

deixou de ser apenas uma prática de lazer da elite, à medida em que foi ganhando os 

subúrbios cariocas e agregando os trabalhadores como desportistas. 

Já com relação às mudanças na educação física, ressaltamos “ensino da 

gymnastica sueca é obrigatório nas escolas de vários Estados, o que representa 

progresso”282. Progresso esse observado por Élysée Réclus283, de acordo com Neiva:  
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Elyseu Réclus, ao descrever o Rio no seu conhecido trabalho 

geogrphico, não esqueceu de falar que seus habitantes tinham 

necessidade de tomar o bonde para vencerem pequenas distancias 

[...] 30 anos depois os brasileiros conseguem vencer experimentada 

gente européa, e mais do que isso, ingleses284 

 

 

Essa citação nos remete há dois pontos muito interessantes, o primeiro trata-se 

da observação do naturalista francês Élysée Réclus sobre a observação do comportamento 

do cidadão do Distrito Federal, em 1893285, que usava o bonde para percorrer pequenas 

distâncias. Neiva tratou a figura humana numa paisagem. Paisagem essa, em 1893, 

marcada pela grande "operação de limpeza" do prefeito Cândido Barata Ribeiro (1843 -

1910), logo, podemos concluir que não deveria ser fácil transitar a pé pelo centro. O 

bonde, elemento dessa transição moderna, era um veículo facilitador das vias da cidade. 

Neiva acrescentou que trinta anos depois, Élysée Réclus, ao retornar, observou uma 

mudança no comportamento dos transeuntes da capital federal, o gosto de se andar a pé, 

– era o Rio modernizado.  

Ainda citando Réclus, Neiva sublinhou a vitória da seleção brasileira sobre 

Inglaterra. Tratava-se da vitória da seleção brasileira sobre um time da terceira divisão da 

Inglaterra. Deve ter sido um grande feito, fato de espanto para o naturalista francês, e 

também para Arthur Neiva, grande entusiasta do esporte.  

O ensino da ginástica sueca apontada por Neiva nos leva a pensar sobre a 

influência dos métodos europeus na escolaridade nacional. Influência marcada pelo 

ideário eugênico, evolucionista e também republicano positivista. De acordo com  Maria 

Fátima de Souza, “a educação física das crianças no Brasil emerge atuando na preparação 

do corpo feminino para a reprodução dos filhos da pátria e na preparação do corpo do 

soldado tornando-o útil à pátria e ao capital”.286 Isso fica bastante evidente na citação de 

Neiva, ao salientar o vigor desportivo do povo inglês: 

 

Sabem onde reside grande parte do segredo brittanico? No uso do 

esporte. Cada geração que nasce é, em todos os sentidos, melhor que 

a prescedente. Homens e mulheres são mais robustos e a prole 
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condensa os valores somaticos dos genitores. Em taes condições, o 

aperfeiçoamento é fatal287 

 

Essa citação evidencia o envolvimento de Arthur Neiva no movimento eugênico, 

não apenas como integrante, mas como intelectual participante e consciente de que tanto 

a educação escolar quanto o esporte eram mecanismos de desenvolvimento do corpo e do 

espírito humano. Esse pensamento se integrava à corrente da eugenia preventiva. 

Dessa forma, a educação escolar e o esporte, enquanto mecanismos de regulação 

do corpo, serviram como ideários do movimento eugênico, que no Brasil teve a 

peculiaridade da prevenção, por dois motivos: foi um movimento em grande parte 

composto por médicos, e por outro lado, porque no Brasil o movimento científico de 

cunho racialista não se configurou da mesma maneira que na Europa, nem tampouco nos 

Estados Unidos. De acordo com Jerry Davila: 

 

O principal desafio é a ambiguidade de raça e cor, e sobretudo, das 

relações raciais no Brasil. Num país caracterizado pelo que Florestan 

Fernandes qualificou como “preconceito de não ter preconceito”, o 

racismo e a discriminação têm sempre estado presentes, e em certos 

casos, de forma bastante pronunciada, ainda que sem a severidade 

que se observou nos EUA ou na África do Sul. Como os indivíduos 

expressam seus sentimentos de variadas maneiras, percebe-se uma 

acentuada tendência a não assumir seus preconceitos publicamente. 

Isso cria uma enorme dificuldade para quem se propõe a analisar as 

relações raciais: embora a desigualdade racial no Brasil seja enorme, 

e a discriminação racial, persistente no decorrer de sua história, os 

registros dessa discriminação são lacônicos288 

 

Portanto, o movimento eugênico brasileiro foi positivo, por intuir que a educação 

poderia ser um mecanismo civilizatório, por ela ser de larga aceitação, também porque 

era capaz de criar os mecanismos de integração social.  De acordo com Norbert Elias: 

 

O estudo desses mecanismos de integração, porém, também é 

relevante, de modo mais geral, para a compreensão do processo 

civilizador. Só se percebermos a força irresistível com a qual uma 

estrutura social determinada, uma forma particular de 

entrelaçamento social, orienta-se, impelida por suas tensões, para 

uma mudança específica e, assim, para outras formas de 

entrelaçamento, é que poderemos compreender como essas 
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mudanças surgem na mentalidade humana, na modelação do 

maleável aparato psicológico, como se pode observar repetidas 

vezes na história humana, desde os tempos mais remotos até o 

presente289 

 

Norbert Elias nos remete pensar na possibilidade de as influências externas 

colaborarem com as modificações fisiológicas, ou seja, a forma como o movimento 

eugênico brasileiro se amparou na influência da teoria de Lamarck sobre a 

hereditariedade, empregada na égide da educação, pois “muitos dos líderes do movimento 

eugenista no Brasil estavam envolvidos no sistema escolar do Rio de Janeiro ou de outros 

estados; figuras como Afrânio Peixoto, Antonio Carneiro Leão, Isaias Alves e Bastos 

D’Avila”290. Também, por discutir questões ligadas aos males do alcoolismo para a 

sociedade, bem como doenças que poderiam ser prevenidas através de ações médicas e 

de controle profiláticos através de vacinações. Por fim, o esporte como elemento de 

inserção social e a ginástica como modelamento do corpo, ou o halo da modernidade. 

 

 

O Racismo na obra de Arthur Neiva 

 

Para o antropólogo Munro S. Edmonso: 

 

Raça é uma subdivisão de uma espécie, cujos membros individuais 

mostram, com relativa frequência, um certo número de atributos 

hereditários que se associaram uns aos outros, de certa forma através 

de um grau considerável de procriação consanguínea entre os 

antepassados do grupo durante parte substancial de sua evolução 

recente [...]. A aplicação crescente de princípios genéticos e várias 

descobertas novas sobre genética humana ressaltam ainda mais o 

caráter o caráter essencialmente estatístico de qualquer definição 

moderna útil, enfraquecendo ou destruindo a base da clareza 

taxionômica das “divisões da humanidade”. 291 

 

 

                                                           
289 ELIAS, N. O processo civilizador: Uma história dos costumes. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1993, 

v I, p. 195. 
290 CARVALHO, Leonardo Dallacqua de; CORRÊA, Igor Nazareno da Conceição. Eugenia e educação 

no Brasil do século XX: entrevista com Jerry Davila. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de 

Janeiro, v.23, supl., dez. 2016, p. 231. http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v23s1/0104-5970-hcsm-23-s1-0227. 

Consulta em: 24 de novembro de 2017.  

 
291 MUNRO, S. Edmonson. Raça, in: SILVA, Benedicto - coord. Dicionário de Ciências Sociais. Rio de 

Janeiro, 2ª.ed.: Fundação Getúlio Vargas, 1987, p. 1020.  

http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v23s1/0104-5970-hcsm-23-s1-0227


82 
 

O pesquisador Kambengele Munanga defende com a mesma ideia, de que as 

classificações da “divisão da humanidade” constituem uma tarefa complexa na medida 

em que “nessa enorme diversidade humana que somos, foi preciso primeiramente 

estabelecer alguns critérios objetivos com base na diferença e semelhança. No século 

XVIII, a cor da pele foi considerada como um critério fundamental e divisor d’água entre 

as chamadas raças”.292 Também, nesta mesma linha, Kambele Munanga esclarece que as 

diferenças étnicas se acentuaram na década de 1920, período em que “o mundo se dividiu 

na noção de “raças”, principalmente a partir do olhar ocidentalizante: o racismo, assim, 

serviu para justificar agressões e atenuar consciências”293. Nessa mesma linha de 

pensamento, de que o racismo é uma atitude do etnocentrismo europeu em relação às suas 

conquistas, o pesquisador W. A. Lessa considera que o “racismo é a doutrina que afirma 

haver uma conexão entre características raciais e culturais, e que algumas raças são 

inerentemente superiores a outras. O racismo inclui no seu conceito de raça, 

indiscriminadamente agrupamentos não-biológicos”.294 De acordo com Karoline Carula, 

“no século XIX, os discursos racialistas fizeram parte das abordagens de diversos 

pensadores das ciências naturais e sociais. Fosse pelo viés monogenista [um único Adão] 

ou pelo poligenista [mais de um Adão].295 Contudo, quem melhor definiu a diferença 

entre racismo e racialismo foi Tzvetan Todorov: "um comportamento marcado pelo ódio 

e pelo desprezo para com aqueles que têm características físicas bem definidas e distintas 

das nossas"296, enquanto que o racialismo, é "uma ideologia, uma doutrina sobre as 

diferenças humanas"297. 

                                                           
292 MUNANGA: Kambengele. Palestra proferida no 3º Seminário Nacional Relações Raciais e Educação-

PENESB-RJ, 05/11/03.Disponível: http://www.geledes.org.br/wp-content/uploads/2014. Uma abordagem-

conceitual-das-nocoes-de-raca-racismo-dentidade-e-etnia.pdf. Consulta em: 22 de junho de 2017, às 

12h28minh. 
293 FILHO, Nemezio. Para além do conceito de “raça”, in: Revista Científica de Información y 

Comunicación Número 3. Sevilla SECCIÓN SELECTA/ III Seminário Nacional Relações Raciais e 

Educação: Saberes, Políticas e Perspectivas. Universidade Federal Fluminense. 3 a 7 de novembro de 2003. 

Niterói, RJ. 2003, p. 07. Disponível: https://icjournal.files.wordpress. Consulta em: 19 de julho de 2017, às 

20h46minh. 
294 LESSA, W.A. Racismo, in: SILVA, Benedicto - coord. Dicionário de Ciências Sociais. Rio de Janeiro, 

2ª.ed.: Fundação Getúlio Vargas, 1987, p. 1022. 
295 CARULA, Karoline. Darwinismo, Raça e Gênero: Projetos modernizadores da nação em conferências 

e cursos públicos (Rio de janeiro, 1870-1889). Campinas: editora da Unicamp, 2016, 372p. 
296 MAIO, Marcos Chor; SANTOS, Ricardo Ventura (orgs). Raça como questão: história, ciência e 

identidades no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2010, p. 29. 
297 MAIO & SANTOS, Ibidem: 2010, p. 29. 
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A obra científica que mais causou interpretações para a antropometria do 

homem, foi “A Evolução das Espécies”298 publicada em 1859, de Charles Darwin (1809-

1882), embora o próprio Darwin não reivindicasse esse direito autoral. De acordo com 

Stepan Jay Gold: 

 

Até então, nenhuma ideia havia sido objeto de um uso, ou de um 

abuso, tão generalizado (por exemplo, o "darwinismo social", ou 

seja, o uso da teoria evolucionista para apresentar a pobreza como 

algo inevitável). Tanto os criacionistas (Agassiz e Morton) quanto 

os evolucionistas (Broca e Galton) puderam explorar os dados a 

respeito do tamanho do cérebro para estabelecer distinções falsas e 

ofensivas entre os grupos humanos299 

 

 

Segundo Maria Eunice de S. Maciel: “o aprimoramento das raças humanas se 

daria exclusivamente mediante os cruzamentos selecionados”.300 As ideias de Galton 

sobre hereditariedade mental iam ao encontro de “Cesare Lombroso (1835-1909), que 

relacionou demência com delinquência. Suas experiências nessa área lhe forneceram as 

bases para a produção de sua obra Gênio e Loucura, publicada em 1870”301. Por fim, em 

1899, Houston Stewart Chamberlain, publicou o livro que o consagraria como um dos 

teóricos raciais mais influentes de sua época.  

A temática ganhou fôlego no Brasil, segundo Karoline Carula, a partir de “1870, 

esse período, foi marcado por amplas discussões referentes a temas sociais – por exemplo, 

a organização do trabalho e a abolição da escravidão, com seus temas de raça, lugar social 

dos libertos, cidadania -, bem como por questões relativas a higiene, com propostas 

civilizatórias científicas e modernizadoras”302.  Dessa forma, “o uso do termo raça para 

fazer referência a uma entidade biológica é relativamente recente. Como apontam 

                                                           
298 ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno de & DOMINGUES, Heloísa Maria Bertol. Luiz de Castro Faria - 

Antropologia: duas ciências, Notas para uma história da Antropologia no Brasil. Rio de Janeiro,  

CNPq/MAST, 2006, 27-28. 
299 GOLD, Stepan Jay. A falsa medida do homem. Tradução de Valter Lellis Siqueira. 2ed. São Paulo: 

Martins Fontes, 1999. 
300 MACIEL, Maria Eunice de S. A Eugenia no Brasil. Porto Alegre, nº 11, julho de 1999, p. 121. 

Disponível: http://www.ufrgs.br/ppghist. Consulta em: 16 de julho de 2017, às 22h13minh. 
301 Lombroso, Cesare, 1885-1909. O homem delinquente / Cesare Lombroso ; tradução Sebastião José 

Roque. — São Paulo: Ícone, 2013. — (Coleção fundamentos de direito). Disponível: 

http://www.iconeeditora.com.br.  Consulta em: 10 de junho de 2017, às 18h10minh. 
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diversos autores [...], esse termo só começa a ser usado com um sentido biológico entre o 

final do século XVIII e início do século XIX”.303 

De acordo com Lilia Moritz Schwarcz, o debate da “degeneração” racial no Brasil 

foi amplo. O Conde Arthur de Gobineau, por quinze meses em missão oficial, não deixou 

de observar a situação de miscigenação, carregada de etnocentrismo: " Trata-se de uma 

população totalmente mulata, viciada no sangue e no espírito e assustadoramente feia"304. 

Também, o diretor do Museu Nacional do Rio de Janeiro, em 1911, João Batista Lacerda, 

apresentou no Congresso Mundial das Raças, "um thipico paiz miscigenado", [...] Nesse 

ensaio, o país não era apenas caracterizado como mestiço, como se exaltava a mudança 

operante no local"305.  

Contudo, alguns intelectuais foram na direção contrária daqueles que 

compreendiam a miscigenação brasileira como maléfica para a sociedade, destacando-se 

aí, Manoel Bomfim. De acordo com Aluízio Alves Filho, Bomfim “rejeitando a 

estapafúrdia tese de que a pretensa inferioridade racial dos povos latino-americanos 

estaria a causa do seu ‘atraso’ em relação aos europeus”.306 Ele foi um dos intérpretes de 

que os imperialismos europeu e norte-americano contribuíram para a dependência 

econômica da América Latina conjugados com o modelo de colonização aqui 

estabelecido, essa teria sido a contribuição do atraso social dos afros-descendentes.307 

              Em outra perspectiva, estava Gilberto Freyre com a afirmação de que o 

“hibridismo estaria na origem de tudo. Está na formação da cosmogonia de Casa-grande 

& senzala e é o fundamento da gênese nacional; [...]. Êxito da colonização em torno da 

família patriarcal”308 .  Raimundo Arrais acrescenta que “a obra de Freyre debateu a 

                                                           
303 OLIVEIRA FILHO, Pedro de; SANTOS, Isabella de Oliveira e SOARES, Michelle 

Beltrão. Racialismo e antirracialismo em discursos de estudantes universitários. Rev. psicol. 
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549X2010000100004&lng=pt&nrm=iso. Consulta em: 02 de dezembro de 2017, às 19h16min. 
304 SCHWARCZ, Lilia Moritz. Espetáculo da miscigenação. Estud. av. [online]. 1994, vol.8, n.20, 

p.137. Disponível:  
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Paulo, 2ed: Expressão POPULAR, 2013, p. 18. 
307 ALVES FILHO, Aluízio. Oliveira Vianna: uma introdução ao estudo da formação social brasileira – 

pioneirismo, contribuições e questões polêmicas, in: ALVES FILHO, Aluízio (Organ.). Francisco José de 

Oliveira Vianna. – Coleção memória do saber. Rio de Janeiro: Fundação Biblioteca Nacional, 2011, p. 177-
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308 ARRAIS, Raimundo. Gilberto Freyre e a formação do pernambucano, in: in: BARROS, Luitgarde de 

Oliveira Cavalcanti (Org.) Arthur Ramos – Coleção memória do saber. Rio de Janeiro: Fundação Biblioteca 

Nacional, 2011, p. 138. 
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miscigenação e encontro de culturas foram os elementos capitais para a formação aqui de 

uma sociedade híbrida e ao mesmo tempo tolerante dos contatos de raça que completavam 

e integravam os contatos de cultura”309  

Em 1911, data do Congresso Universal de Raças, os debates giravam em torno 

da mestiçagem, ou seja, em torno das vantagens ou desvantagens do cruzamento racial.  

Nesse período, boa parte das questões racialistas enfatizavam o darwinismo social. De 

acordo com Juan Comas,310 “com uma escala de relativa superioridade, e os preconceitos 

e mitos raciais não são mais do que meios de se encontrar ‘um bode expiatório’, quando 

a posição de indivíduos ou a coesão de um grupo estão ameaçadas”.  

Segundo Jean Carlo de Carvalho Costa, “De fato, a diferenciação por raça e 

nacionalidade trata-se de um dos mais importantes aspectos da modernidade” 311. Essa 

ideia está compartilhada por Bottomore, quando afirma que “a manifestações de racismo 

e (...) nacionalidade, no sentido de língua e cultura características, é um importante fator 

de diferenciação nos estados-nações que incorporam minorias nacionais, e também nesse 

caso isso em geral implica desigualdade de tratamento” 312. Já Alfredo Bosi, em seu livro 

Dialética da colonização assegura: 

 

A ideia de “raça”, no Brasil, foi tratada com o objetivo de constituir 

uma identidade, realmente, nacional. [...] a partir da segunda metade 

do século XIX, com a visibilidade proporcionada pelo Realismo de 

“um Brasil em crise”, norteado por duas dimensões de análise que 

se tornam o fulcro temático do período, a Abolição e a República. 

313 

 

O debate sobre a questão racial na obra de Arthur Neiva se construiu no sentido 

identitário, ou seja, Neiva foi um intelectual que atuou dentro do processo da 

modernização do republicanismo nacional. Estiveram presentes na interpretação de Neiva 

as categorias identitárias como “caboclo”, criada no contexto da construção da identidade 
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nacional por inúmeros intelectuais, e “Jeca”314 por seu amigo Monteiro Lobato. Além de 

“caboclo315” e “jeca”, percebemos outras categorias identitárias como, “raça de índios”, 

“bufarinheiros”, termo utilizado para caixeiros viajantes e “imigrantes”. Essas categorias 

nos foram apresentadas ao longo da obra de Arthur Neiva estudada, Daqui e de Longe..., 

Crônicas nacionais e de viagem.  Relembramos que esse livro é um compêndio de artigos 

e crônicas publicados, entre 1921 e 1923, no jornal O Estado e na Revista do Brasil de 

São Paulo.  

Nesses textos, ele ampliou algumas visões sobre os modus vivendi e operandi do 

sertanejo como força de trabalho na construção da estrada de ferro noroeste, que se 

estendia de Bauru (São Paulo) a Corumbá (atual Mato Grosso do Sul), conhecida como 

Madeira Mamoré. Também trouxe outros assuntos diversos, além das viagens realizadas 

aos Estados Unidos, Argentina, Japão e Ceilão, no outro livro: Relatórios de Viagem 

Scientifica pelo Norte da Bahia, Sudoeste de Pernambuco, Sul do Piauhy e de Norte a 

Sul de Goyaz, publicado em 1916 pelo Instituto de Manguinhos.  

No livro Relatórios de Viagem, embora seja médico-técnico, é possível observar 

uma vasta gama de temas abordados, tais como: negros; morador; habitantes; viajante; 

tribos; homem; gente do povo; pessoas do povo; camarada; fazendeiro; índios; 

indivíduos; crianças; estrangeiros; filhos; impaludados; famílias; pobres; caboclo; 

cabocla e outras raças de índios. Entre os vocábulos citados, o que ressalta no tocante à 

significação das categorias raciais, são: “caboclo” e “raça de índio”. Na avaliação de 

Neiva, o isolamento étnico e geográfico do sertão constituía uma ameaça ao sentido de 

modernidade. O sertanejo era o “caboclo”, assim como o “jeca”, era a representação do 

brasileiro doentio no “Centro-sul”. 

                                                           
314 Nota: “Noção lobateana do descaso ao homem do interior. Uma das primeiras referências trata-se de 

uma Fotografia de um “Jeca autêntico” publicada na página 320 da Revista do Brasil n. 67, 1921. Monteiro 
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Com relação a caboclo, o médico Arthur Neiva, à guisa do esforço da construção 

da identidade nacional no corolário republicano,316 buscou na literatura, ou seja, nos livros 

sobre a língua regional, o falar brasileiro que estabelecia as categorias regionalistas do 

isolamento étnico, tais como: o caipira paulista317, que ganhava a configuração do Jeca318; 

como também o caboclo sertanejo: 

 

 

Em Fortaleza em 1903, Rodrigues Carvalho no O Cancioneiro do 

Norte, reproduzindo o falar nordestino, sobretudo o cearense, tem 

necessidade, para se fazer compreender, de acompanhar algumas das 

poesias de um Vocabulario cujos verbetes ascendem a 31. 

Valdomiro Silveira consagrou também estudar o falar da gente 

brasileira, registrando o que dela havia nas terras paulistas, onde 

vivem os personagens dos seus livros. Os Caboclos apareceram em 

S. Paulo em 1920, trazendo apenso enorme vocabulario das pp. 187-

231, encerrando 932 verbetes, onde se encontram registrados 

vocábulos, locuções populares e corruptelas usadas pelo povo 

paulista [...]. Em 1933 [...] Cornelio Pires publica em S. Paulo Quem 

conta um conto... O autor procura nessa novela guardar a pronuncia 

e a sintaxe do sertanejo paulista. No extenso vocabulario que encerra 

678 verbetes [...] do falar do géca paulista.319 

 

 

 

Segundo Débora de Magalhães Lima, “na fala coloquial, o caboclo é uma 

categoria de classificação social complexa que incluem dimensões geográficas, raciais e 

de classe”.320 O vocábulo possui várias interpretações etimológicas, mas todas apontam 

que sua origem é Tupi-guarani. 
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NEIVA, Arthur. Estudos da Língua Nacional (Série 5ª). São Paulo, 178 ed: Biblioteca Pedagógica 

Brasiliana, 1940, p. 57. 
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Entendemos que Neiva e Penna utilizaram a classificação “caboclo” como 

classificação endêmica321 ou de identidade de uma região, segundo Rita Barata, “em sua 

acepção atual, ‘endemia’ e ‘endêmico’ associam-se a ‘lugar’, ao contrário de ‘epidemia’ 

ou ‘epidêmico’, que usualmente se associam a ‘população’”322. A noção de endemia aqui 

empregada recorre à concepção de “Fome Endêmica” empregada por Josué de Castro323, 

em sua pesquisa da geopolítica da fome em relação às áreas atingidas pelo flagelo da 

fome. Também recorre ao clássico Os Sertões de Euclydes da Cunha, que dá tratamento 

especificamente ao relevo, clima e flora da caatinga: “Despontam vivendas pobres; 

algumas desertas pela retirada dos vaqueiros que a seca espavoriu; em ruínas, outras; 

agravando todas, no aspecto paupérrimo, o traço melancólico das paisagens...” 324.  

A expressão se configura nos relatos de viagem de Neiva e Penna, onde os 

pesquisadores se referem ao fato de a febre amarela ser característica dos arbóreos da 

região, ou seja, a presença das anofelinas (os mosquitos) só propiciam a doença, por causa 

da endemia regional, ou seja, por causa da típica vegetação325. Esse fenômeno não é 

verificado de forma ampla na Europa, onde, apesar da existência de anofelinas, não se 

manifesta a doença. 

O pensamento de Arthur Neiva se diferencia em relação ao determinismo 

geográfico ratzeliano, que coloca o homem como peça passiva da natureza, como afirma 

Vanderlei Sebastião de Souza: “a narrativa nacionalista de Neiva encarnava sua própria 

experiência, posto que o homem sertanejo era por ele transformado numa espécie de herói 

abandonado, capaz de assumir o papel de regenerador da nação quando bem alimentado 

e em condições adequadas de saúde, habitação e transporte”.326 Assim, Neiva traz outra 

perspectiva geográfica sobre as categorias endêmicas (geográficas) apresentadas 

Dessa maneira, a análise construída por Arthur Neiva demonstra uma 

contextualização histórica da região, a partir dos núcleos de colonização, estabelecendo a 
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prosperidade litorânea e o isolamento do sertão, isolamento esse, às vezes, rompido pela 

presença do bufarinheiro, denominação do caixeiro viajante. Era o bufarinheiro que 

levava as novidades para o sertão. 

  

Está claro que nos referimos aos hábitos locais, sem alusão aos 

forasteiros e alguns moradores abastados e viajados, como tais 

consideramos os funcionarios da construção do açude em S. 

Raymundo, os ingleses que exploram a cultura da maniçoba, e que 

tanto quanto possivel têm bastante conforto. Perece-nos que, se os 

comerciantes importassem esses objetos, ficariam com eles retidos, 

sem compradores. É difícil arrancar a rotina. Essa desapareceria se 

fossem abertas as comunicações fáceis para os centros civilizados e 

se pudesse localizar a rejião pessoal de outras regiões, habituado a 

algumas conquistas da civilização. Não encontrámos mascates 

italianos ou sírios, nem noticias de tal gente. Não há na rejião 

percorrida um só portuguez. Os mascates são veiculadores de 

civilização nos sertões, pelos objetos que introduzem; espelhos, 

escovas de dentes e de roupas, pentes, lamparinas, relógios. Os 

mascates que percorrem essa rejião são nacionais e vendem somente 

o que é habitual entre os habitantes, sem a preocupação de introduzir 

novos utensis. Tudo é primitivo. 327 

 

 

A endemia dessas categorias não fora construída por Arthur Neiva, ao contrário, 

essa concepção foi desenvolvida dentro de um contexto histórico de cada região. Ao se 

deparar com o isolamento, Neiva pode perceber os tipos sociais que se construíam em 

decorrência do isolamento geográfico. Esse isolamento permitiu a Neiva pensar sobre o 

nacionalismo.  

O nacionalismo de Neiva é ambíguo, ora se apresenta realista, ora romântico. É 

realista ao reconhecer a importância do bufarinheiro como elemento integrador entre o 

sertão (área isolada) e o litoral (sinônimo de progresso). Arthur Neiva demonstra o que 

Boris Fausto entende como nacionalismo realista “formado pela ascensão de novos 

grupos profissionais de classe média, que ansiavam reformar a política tradicional da 

República e lançar o Brasil como nação social e economicamente viável aos olhos do 

mundo”.328 De acordo com Vanderlei Sebastião de Souza, “a preocupação nacionalista 

de Neiva parecia transitar, desse modo, entre o otimismo e o pessimismo quanto ao futuro 
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do Brasil, expressando uma das características mais marcantes de nossos intelectuais, a 

ambivalência”.329 A ambivalência ou o dualismo historiográfico na Primeira República é 

justificado por Boris Fausto como um processo de desenvolvimento tardio da América 

Latina, cujas estruturas estavam alicerçadas por polos opostos “representados pela 

sociedade rural e arcaica [...] constituiria, assim, um conjunto de obstáculos à 

modernização que ao núcleo dinâmico, interessado no desenvolvimento, caberia 

superar”330 

O nacionalismo de Neiva é romântico, na perspectiva de Vanderlei Sebastião de 

Souza, ao reconhecer seu otimismo em relação ao futuro do Brasil: “não obstante seu 

otimismo em relação ao futuro do país, Neiva compreendia que [...] o Brasil seguiria o 

exemplo do progressivo estado de São Paulo”331.  São Paulo foi a região na década de 

1920 que mais recebera migrantes nordestinos; degradados da seca, e imigrantes italianos; 

em sua maioria povos agrícolas, vítimas da expansão da indústria, e mais tarde do conflito 

da Primeira Guerra Mundial (1914-1918). Também foi palco do movimento modernista, 

símbolo do progresso, bastante ufanado por Arthur Neiva, sobretudo quando trabalhou 

lá, no Instituto Biológico (Butantã), onde foi Diretor do Serviço Sanitário do estado. 

Naquela ocasião, elaborou o primeiro código sanitário brasileiro, e também promoveu a 

pesquisa para controlar a broca-do-café.   

As categorias identitárias apresentadas por Arthur Neiva: caboclo, raça de 

índios, jeca (lobateana), bufarinheiros (denominação para caixeiro viajante) e imigrantes 

são constituídas de etnicidades (padrões biológicos; culturais e sociabilidades) os quais 

condensaram o tecido étnico brasileiro, ou nas palavras de Newton Freire-Maia, “assim 

povos de três continentes aqui se encontravam, inaugurando o grande laboratório racial 

brasileiro”.332 Essa constituição, discutida nas obras de Neiva, nos permite afirmar que 

não se trata de categorias raciais, mas de caráter de diferenciações marcadamente 

culturais. 

Com relação à intepretação de Arthur Neiva acerca das questões raciais, 

destacamos seu artigo sobre os Estados Unidos, sobre no qual relatou vários episódios de 

segregação racial. Entre eles a apartação no uso de veículos coletivos: 
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A vida do homem de côr torna-se mais suportável á medida que se 

viaja para o norte; no sul, porém, é um verdadeiro martyrio. Certa 

vez, em companhia de um chefe de serviço do Museu e do 

natruralista Debussy, do Jardim Botânico de Buitenzorg, Java, 

fizemos uma excursão para estudar os methodos de combate a uma 

tremenda praga, que acaba de ser encontrada pelo Dr. Costa Lisma 

no Rio Grande do Sul, o “Aspidiotus perniciosus”. [...] Em uma das 

estações seguintes, entrou no nosso carro um casal que parecia 

branco, pelo menos o homem; veiu o chefe do trem e, num gesto 

imperativo, com sobresenho carregado, disse apenas: “coloured 

people”. O par levantou-se e obedientemente foi se retirando para o 

vagão reservado à gente de côr.333  

 

  

Esse episódio, juntamente com o exposto no correr no capítulo, concernente ao 

posicionamento de Neiva sobre as minorias sociais, concede-nos o entendimento de que 

Arthur Neiva não era racista. Neiva defendia com outros críticos do racialismo e do 

racismo, tais como Manoel Bomfim, Alberto Torres, Arthur Ramos e Gilberto Freire, a 

ideia de que a segregação racial era uma mancha na história da humanidade, como foi 

também a escravidão. Para melhor esclarecer que Neiva estava longe de ser racista 

deixaremos registrado a sua crença na “democracia racial” brasileira, no momento em 

que afirmou, que aqui no “Brasil, nunca houve preconceitos de raça”334. 

 

 

III – Modernidade 

Modernidade no Brasil 

 

 

A origem da palavra modernus vem precedida da ideia de descontinuidade. O 

vocábulo em questão apareceu pela primeira vez, de acordo com Habermas, “no Século 

V, para diferenciar um presente histórico considerado ‘cristão’, de um passado romano 

‘pagão”.335 Segundo Teresa Cristina Esmeralda Bezerra, para lhe atribuir sentido de 
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descontinuidade, a história usa como marcos o “Renascimento, o Iluminismo e a 

Revolução Francesa [...] que sinalizam o desenvolver da modernidade, configurando o 

traço distintivo de um novo início, que se destaca daquilo que então deve ser 

transcendido”.336 Nesse contexto, as condições criadas para o desenvolvimento 

“definiram os processos de mudanças sociais como fundamentalmente consistentes com 

a passagem da sociedade do folk para a urbanização”337 ou a transformação de valores e 

“atitudes tradicionais-descritivas”338 para valores modernos e racionais. 

De acordo com a pesquisadora Karoline Carula, na “década de 1870, o Brasil 

iniciou sua inserção na modernidade capitalista, associada a um importante conjunto de 

inovações científicas, técnicas e tecnológicas”.339 Nesse período, o nosso projeto 

civilizatório buscava a promoção de mudanças radicais, como Libertação da Escravatura 

(1888); a proclamação da República (1889) e, finalmente, as reformas sanitárias. Para 

financiamento deste plano piloto, o Brasil contou com duas economias centrais, a 

borracha, em ascensão desde 1770, com apogeu em 1890, e o Café. Imbuído da ideia de 

que o Brasil tinha potencial para a modernização, em 1890, o presidente da República, 

Manoel Ferraz de Campos Sales (1841-1913), promoveu uma moratória negociada com 

o “London and Brasilian Banck” para investimentos na política de valorização do café e 

promover as reformas urbanas. Esse fato provocou a falência no setor bancário nacional, 

e o fortalecimento dos bancos estrangeiros. 

A reforma urbana se fazia importante, em decorrência do estado de insalubridade 

em que se encontravam o Porto de Santos, o Rio de Janeiro e Salvador. Em meados de 

1900, foi criado, no Rio de Janeiro, o Instituto de Manguinhos, através da Lei da 

Municipalidade. Em 1905, era comum a presença de “cientistas franceses em missão no 

Rio de Janeiro”340. Em São Paulo, as reformas urbanas contaram com grandes nomes, 

entre eles, Arthur Neiva passou a integrar as reformas da capital paulista (1916-1917). Já 

Salvador, apesar da necessidade de atenção, não obteve uma reforma urbana à altura do 

Rio de Janeiro, nem tampouco de São Paulo, conforme assevera Luiz A. de Castro Santos: 
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Apesar da importância política, econômica e cultural da Bahia 

durante a Primeira República, o estado não conseguiu realizar uma 

reforma sanitária nos moldes da experiência bem-sucedida de São 

Paulo. Longe disso. As taxas de mortalidade para a capital, bem 

como levantamentos e relatórios médicos sobre o interior, 

revelavam as precárias condições da saúde de todo o estado. 

Higienistas baianos lutaram para disseminar a ideia da reforma, mas 

encontraram uma vigorosa resistência da parte de 

um establishment médico conservador e de um ambiente político e 

intelectual hostil (ou indiferente) às ações no campo da saúde 

pública. Só na década de 20 houve progresso do movimento 

reformista na Bahia, mas aí, graças à intervenção do governo federal 

e, em segundo plano, à ação sanitária da Fundação Rockefeller341 

 

 

 

Além das reformas sanitaristas, fez-se importante, no projeto de modernização 

nacional, a definição dos prédios escolares. Nesse sentido, cabe destacar que nas reuniões 

eugênicas postulava-se a importância da educação como projeto de melhoramento da 

raça. Inseridas no ideal propedêutico do progresso humano e processo civilizador, foram 

realizadas várias reformas educacionais em alguns estados, com a atuação dos ideólogos 

da Escola Nova. Embora muitas das reformas educacionais estivessem presas a um 

projeto de educação conservadora, todas primaram por mudanças no quadro do 

analfabetismo nacional. Ainda faltava definir “a forma mais acabada da proposta dos 

grupos escolares”.342 É importante lembrar que a necessidade de grupos escolares estava 

datada desde 1898, quando foram requisitados estes prédios para os grandes centros 

urbanos, Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador.  

Isso posto, destacamos que Arthur Neiva e Belisario Penna, estando em 

campanha pelos sertões, em 1912, registraram: 

 

 

Naquelas paragens testemunhei, comovido, o esforço da nossa gente 

desejando romper a noite escura, que em materia cultural existe, 

inventando um sistema pedagogico especial, qual dos professores 
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itinerantes, recebendo como honorarios quantias inacreditavelmente 

insignificantes, e que pousavam de fazenda em fazenda para 

ministrando ensino durante alguns mezes, de todo o pouco que 

sabiam, á meninada daquelas modestas propriedades343 

 

Os Relatórios Científicos da viagem de Neiva e Penna possibilitaram a 

construção histórica do elemento humano isolado, pois até então, o sertanejo, o índio e o 

caboclo eram uma espécie de categorias romantizadas sem nenhum realismo existencial, 

como também, o quanto era urgente uma reforma educacional isonômica no Brasil. Na 

região, Neiva e Penna observaram parcas construções monumentais, entretanto não eram 

grupos escolares. 

Os grupos escolares dos grandes centros urbanos seriam uma espécie de nichos, 

que no movimento civilizatório poderiam estabelecer o lugar do letrado e do não-letrado. 

Uma espécie de monumento da vida moderna.  Segundo Luciano Faria Filho, os 

monumentais prédios iriam estabelecer outros parâmetros como a construção do gênero 

na educação, a divisão em classes sociais e o poder republicano em suas fachadas: 

 

 

Monumentais, os grupos escolares, na sua maioria, eram construídos 

a partir de plantas-tipo em função do número de alunos, em geral 4, 

8 ou 10 classes, em um ou dois pavimentos, com nichos previstos 

para biblioteca escolar, museu escolar, sala de professores e 

administração. Edificados simetricamente em torno de um pátio 

central ofereciam espaços distintos para o ensino de meninos e de 

meninas. À divisão formal da planta, às vezes, era acrescido um 

muro, afastando rigidamente e evitando a comunicação entre os dois 

lados da escola. Esses prédios tinham entradas laterais diferentes 

para os sexos. Apesar de padronizados em planta, os edifícios 

assumiam características diversas, sendo-lhes alteradas as fachadas 

[...]. A rígida divisão dos sexos, a indicação precisa de espaços 

individuais na sala de aula e o controle dos movimentos do corpo na 

hora de recreio conformavam uma economia gestual e motora que 

distinguia o aluno escolarizado da criança sem escola. Por outro 

lado, o convívio com a arquitetura monumental, os amplos 

corredores, a altura do pé-direito, as dimensões grandiosas de 

janelas e portas, a racionalização e a higienização dos espaços e o 

destaque do prédio escolar com relação à cidade que o cercava 

visavam incutir nos alunos o apreço à educação racional e científica, 

valorizando uma simbologia estética, cultural e ideológica 

constituída pelas luzes da República344 
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As ações de Neiva, através do sanitarismo no primeiro Período da República 

Brasileira, foram de extrema importância. Arthur Neiva “coordenou juntamente com 

Oswaldo Cruz duas expedições científicas à Amazônia e ao Sertão brasileiro”345.   

A primeira reportagem publicada na imprensa, destacando a vida pública de 

Neiva, data de 1907, o colocou ao lado da figura pública de Oswaldo Cruz no Congresso 

Médico346 na Alemanha. Sua constante presença em Manguinhos fez com que “Cruz o 

indicasse ao combate aos focos de Impaludismo em Magé.347 De 1910 a 1913, Neiva 

percorreu o continente americano, dos Estados Unidos da América à Argentina, o que lhe 

rendeu inúmeros convites internos e internacionais. 

Em 1917, o Presidente da República Rodrigues Alves (1848 – 1919), nomeou por 

duas vezes Arthur Neiva para Diretor de Saúde Pública348 do Rio, mas na segunda 

nomeação, Neiva preferiu assumir esse posto em São Paulo, onde a economia do café349 

permitia o desenvolvimento integrador daquela região, através dos transportes e da 

industrialização. Neiva não só escreveu vários artigos defendendo a planta milagrosa, 

como também criou o IBC (Instituto Brasileiro do Café) para controle da praga do café. 

Como era um homem devotado ao trabalho, era comum dizer aos seus estagiários 

“Trabalhe, trabalhe, nada resiste ao trabalho”.350 Trabalho em São Paulo era o que não 

faltava. No cargo, promoveu várias mudanças na cidade e no estado, tais como: exigiu 

água corrente em todos os dormitórios de hotéis; proibiu a construção de casas sem 

banheiros; instalou, pela primeira vez, postos de profilaxias contra a sífilis; iniciou a 

construção do Leprosário Santo Ângelo351. À frente do Serviço Sanitário em São Paulo, 

controlou impaludismo, ou seja, o combate da Malária352 nas áreas palustres (de 
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alagadiços) do interior ao litoral. Captou recursos da Fundação Rockefeller para o 

enfrentamento da profilaxia do tracoma353 (Inflamação dos olhos por bactérias). 

Intensificou a puericultura das mulheres grávidas em jornada de trabalho. Proibiu o 

trabalho infantil noturno (menores de doze anos) e reduziu para 2,5 metros a altura do pé 

direito dos sobrados (metade do que propunha a lei criada por Barata Ribeiro354), 

permitindo a construção de arranha-céus.  

A urbanização de São Paulo nos remete à cultura de uma metrópole moderna, 

contudo, não era esse o caráter nacional; o Brasil era mesmo “Um grande hospital”. Os 

reclames nos periódicos de curas milagrosas das diversas doenças afirmam isso: a 

tuberculose (tísica pulmonar), a sífilis (cancro-duro), as dores de dente, a lepra (morfeia), 

a varíola (bexiga), a gonorreia (mula), a ancilostomíase (amarelão), sem falar nas febres 

palustres (febre amarela e a malária também conhecida por impaludismo ou maleita). 

Segundo Rita Barradas Barata: 

 

A malária era uma doença extremamente frequente em todo o 

planalto paulista, bem como, no litoral do estado, embora as 

afirmações disponíveis não sejam muito precisas [...]. A epidemia 

de leishmaniose tegumentar eclode em 1907 e 1908 durante a 

construção da Estrada de Ferro Noroeste disseminando-se por toda 

a Alta Sorocabana, Alta Paulista [...]. A designação “úlcera de 

Bauru” surgiu em decorrência desse surto visto que o acampamento 

dos trabalhadores se localizava nessa cidade. Durante a década de 

1910 ocorrem surtos importantes em Bauru; 1914, Pirajuí; 1917, 

Birigui e Penápolis e Araçatuba, em 1919355 

 

 

Em 1918, com a entrada do Brasil na Primeira Guerra Mundial (1915-1918), nosso 

espólio de guerra foi a “Gripe Espanhola”. De acordo com o Jornal de Brasil, de 20 de 

outubro de 1918356: em São Paulo foram suspensas as férias dos funcionários da saúde, 
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354 Nota: Cândido Barata Ribeiro (1843 -1910). Nascido em Salvador, BA. Formou-se em medicina e 

também, político e escritor. Defensor do abolicionismo e do republicanismo o primeiro prefeito do Distrito 

Federal (Rio de Janeiro), nomeado em 17 de dezembro de 1892 pelo presidente Floriano Peixoto (1891-

1894). Foi ministro do STF durante dez meses e quatro dias. Com o “não” dos senadores, foi obrigado a 

abandonar o posto no dia 24 de setembro de 1894. O fato mais marcante de sua gestão como prefeito talvez 

seja de 1893, quando decidiu fazer uma grande "operação de limpeza" demolindo estalagens anti-higiênicas 

e cortiços no centro do Rio de Janeiro. Ocupou a cadeira no Senado Federal em 30 de dezembro de 1899, 

encerrando seu mandato até 1909. Disponível: http://oglobo.globo.com/brasil/barata-ribeiro-foi-um-dos-

cinco-casos-de-indicacao-para-stf-vetada-6189868#ixzz3z1pnEhQB. Consulta em: 02/02/2016, às 

14h30min. 
355 BARATA, Rita Barradas. Cem anos de endemias e epidemias. São Paulo, 2000, p. 336. Disponível: 

http://www.scielo.br/pdf/csc/v5n2/7099.pdf. Consulta em: 11 de maio de 2016, às 19h48minh. 
356 JORNAL DO BRASIL, Rio de Janeiro. Epidemia no Exterior, e nos Estados, 20 de outubro de 1918. 

http://oglobo.globo.com/brasil/barata-ribeiro-foi-um-dos-cinco-casos-de-indicacao-para-stf-vetada-6189868#ixzz3z1pnEhQB
http://oglobo.globo.com/brasil/barata-ribeiro-foi-um-dos-cinco-casos-de-indicacao-para-stf-vetada-6189868#ixzz3z1pnEhQB
http://www.scielo.br/pdf/csc/v5n2/7099.pdf
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os médicos da faculdade de Medicina, sob a direção do Dr. Arnaldo de Carvalho, ficaram 

à disposição da saúde pública. Mediante tal quadro, Neiva solicitou o fechamento da 

Faculdade de Direito por medidas profiláticas, como também solicitou que fossem 

improvisados 43 postos de atendimento na capital e 119 no interior.  

 “Passada a crise epidêmica”357, do ponto de vista social, a gripe proporcionou ao 

serviço de saúde pública a criação do “artigo 562 do Código Sanitário que tratava das 

doenças de notificação compulsória, por resolução do Diretor Geral do Serviço Sanitário 

do Estado, publicada em 19 de março de 1919”358. O Estado passou a se interessar pela 

doença, agora está sob a vigilância de lei (DUARTE359, 2009). 

 Em 1920, Arthur Neiva foi convidado pelo diretor M. Miyajima (1853-

1931), do Instituto Kitazato360, a pedido do governo japonês e da Companhia de 

Emigração Japonesa Kaigai Kogyo Kabushiki Kaisha, para avaliar quais seriam os 

principais problemas sanitários que acometiam os imigrantes japoneses no Brasil. “Em 

notas no seu diário, o Dr. Miyajima declarou que sua maior preocupação era a 

ancilostomíase”,361 moléstia conhecida como amarelão. Neiva aceitou convite do instituto 

Kitazato no Japão, com a intermediação do Ministério das Relações Exteriores para 

realização de uma série de conferências sobre a higiene362 empregada no Brasil. Esse 

trabalho lhe concedeu a condecoração da Ordem Do Sol Nascente, maior prêmio 

científico japonês363. No mesmo ano, foi encarregado de estudar a profilaxia da lepra na 

Noruega, Filipinas e Havaí.  

Ao retornar das viagens, Arthur Neiva voltou imbuído de novas ideias, não 

somente ligadas à medicina, como também à botânica. A prática médica implantada no 

Brasil, sob a supervisão do Instituto de Manguinhos, buscava uma mentalidade de 

educação nas ações sanitárias. Essa prática associou-se a um movimento social de grande 

                                                           
357 DUARTE, Ivomar Gomes. O código sanitário estadual de 1918 e a epidemia de gripe espanhola. Cad. 

hist. ciênc., São Paulo, v. 5, n. 1, jun. 2009.  

Disponível: http://periodicos.ses.sp.bvs.br/pdf/chci/v5n1/v5n1a04.pdf. Consulta em 11 de maio de 2016, 

às 20h27minh. 
358 DUARTE, Ibidem: 2009, p. 69. 
359 DUARTE, Ibidem: 2009, p. 69.  
360 CORREIO PAULISTANO, Jornal. Em Missão No Brasil O professor M. Miyajima, Chefe Da Secção 

De Moléstias Infecciosas Do Instituto Kitazato De Tokio. São Paulo, 13 de abril de 1920. 
361 CORREIO PAULISTANO, Jornal. Em Missão No Brasil O professor M. Miyajima, Chefe Da Secção 

De Moléstias Infecciosas Do Instituto Kitazato De Tokio, São Paulo, 13 de abril de 1920. 
362 A GAZETA DE NOTÍCIA & CORREIO PAULISTANO, Jornais. O Almoço No Trianon Uma 

Homenagem Ao Cientista Brasileiro. Rio De Janeiro/ São Paulo; 21 a 25 de fevereiro de 1920/ 25de 

fevereiro de 1920. 
363 CORREIO PAULISTANO, Jornal. Viajantes – Regressa Hoje Para Sua Capital Vindo Do Japão. São 

Paulo. Dia ilegível. Mês: abril de1920. 

http://periodicos.ses.sp.bvs.br/pdf/chci/v5n1/v5n1a04.pdf
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importância para a época, a exemplo das ações profiláticas na Amazônia, onde Manaus 

passou a ser a capital da borracha, em seu apogeu (1890), conforme nos relata Neiva: 

 

Manaus, cidade que chegou a impressionar Roosevelt, ao perceber-

lhe sua força de ascenção. Tudo quanto se tinha feito era para nos 

encher de justificado orgulho. Alli, onde ingleses, hollandezes, 

francezes não podiam marchar para frente nas Guyanas, o brasileiro 

erguia cidades modernas, lançava um ferro-carril entre Madeira e 

Mamoré, construia os portos de Belém e Manáus, organizava uma 

frota fluvial enorme com as suas “gaiolas”, extinguia a febre amarela 

das cidades. A borracha dava para encher de passageiros os 

explendidos paquetes que diretamente partiam para os estados 

Unidos e Europa, de Manaus e Belém. A Ilha de barbados era a praia 

de banhos dos abastados amazonenses. O Muzeu Paraense 

encabeçava o movimento scientifico do paiz, a imprensa local 

suportava o cotejo com os melhores órgãos de publicidade da 

nação364 

 

 

Arthur Neiva trabalhou como chefe do serviço de profilaxia combatendo o 

impaludismo na construção da Estrada de Ferro, em 1908, que se estendia de Bauru (São 

Paulo) a Cuiabá (Mato Grosso). Além do impaludismo, Neiva também combateu a Úlcera 

de Bauru, moléstia que atacava os Caingangues, conhecida por eles como Guaratan e pela 

comunidade científica por Leishmaniose. Essa região ficou conhecida por Noroeste, a 

qual Arthur Neiva denominou de a “Região do Futuro” em comparação com a região 

Nordeste, classificada por Neiva, como “Região do passado”: 

 

“Noroeste”, região do brasil em absoluto antagonismo geográfico e 

de tudo o mais, com a zona do mesmo paiz conhecida por 

“Nordeste” [...]. Num, mergulha todo o nosso passado; noutra, surge 

todo um futuro. No Nordeste fala-se ainda o portuguez do 

descobrimento; na Noroeste elabora-se a lingua brasileira365 
 

 

O que Neiva está descrevendo não se trata apenas de contrastes regionais. O 

progresso descrito na região Noroeste (um vasto território que se estende de São Paulo a 

Cuiabá, atual Mato Grosso do Sul), ou sobre uma região que prospera em detrimento da 

outra que permanece no passado. Existe todo um contexto histórico. A Região Nordeste 

também prosperou com a economia da cana-de-açúcar, até a sua decadência. A Noroeste, 

próspera região, é rica em madeira-de-lei, em erva-mate, e também em seringais. 

                                                           
364 NEIVA, Arthur. O Collapso Amazonense, in: Daqui e de longe..., Crônicas nacionais e de viagens. 

São Paulo – Cayeiras – Rio, Companhia Melhoramentos, 1927, p. 123. 
365 NEIVA, Ibidem: 1927, p. 128-129. 
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Parafraseando a obra de Marshall Berman, “Tudo que Sólido se Volatiza” – frase 

marxista, para enfatizar a pouca duração dos “sólidos” da Modernidade. O “Ciclo da 

Borracha” não tardaria a enfraquecer. Por volta de 1912, a concorrência do látex malaio 

provocou a decadência da “borracha brasileira” com toda a abundância da região. 

Esses altos e baixos incomodaram Neiva de tal forma que ele desabafou, “O 

brasileiro fracassou também como colonizador... Portugal continuava. As paixões 

políticas dos amazonenses, paraenses e paroaras, se acontecia serenarem, eram 

reacendidas cá no Sul pelo governo federal colonizando o Acre”366 

A decadência da Borracha provocou em Neiva o sentimento de fracasso. Justo 

ele, que enfrentou junto com os trabalhadores a insalubridade da região, durante a 

construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Por lá, esteve em campanha no combate 

das febres palustres e também no controle da úlcera de Bauru (Leishmaniose).  

A esperança do desenvolvimento nacional não se deu pela via da exploração do 

látex, seja da seringueira ou pela maniçoba, restava ainda outro meio, a exploração do 

ferro e do petróleo. 

 

 

Neiva e a Modernidade 

 

 

No prefácio do livro de Arthur Neiva, “Daqui e de Longe, Chronicas Nacionais e 

de Viagens...”, intitulado “Duas Palavras de Desvaliosa Apresentação”, escrita por 

Afonso E. Taunay (1876-1958), que fez essa descrição de Arthur Neiva: “Tudo quanto 

Arthur Neiva observa, compara e relata tem por objeto a aplicação aos nossos casos 

nacionais. E´-lhe a cada passo instante a preocupação nacionalista [....] e á descrença da 

possível futura integração brasileira no rol das nações vanguardeiras da civilização”.367 

Essa frase de Afonso E. Taunay remete-nos em Neiva ao espírito da modernização, e para 

isso são necessárias algumas impressões do autor para que o Brasil pudesse encontrar o 

seu rumo em direção às nações civilizadas: (1) A integração nacional; (2) Adoção do 

esporte para o modelamento do corpo; (3) erradicação da excessiva dominação linguística 

do francês; (4) Valorização da cultura do café; (5) valorização do elemento nacional; (6) 

                                                           
366 NEIVA, Ibidem: 1927, p. 123. 
367 NEIVA, Arthur. Daqui e de longe..., Crônicas nacionais e de viagens. São Paulo – Cayeiras – Rio, 

Companhia Melhoramentos, 1927, p. 04. 
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Liberdade de imprensa; (7) Investimento científico. As sete ideias aqui apresentadas 

fazem parte do conteúdo do livro já citado, “Daqui e de Longe, Chronicas Nacionais e 

de Viagens...”. Esse livro é um resumo dos artigos escritos por Neiva. Os artigos foram 

publicados na revista do Brasil e no jornal, O Estado de São Paulo. Além dos artigos, esse 

livro, publicado em 1927, traz recordações das viagens de Neiva pelo exterior realizadas 

a partir de 1910, e da campanha que ele realizou com Belisario Penna pelo Norte e 

Nordeste, em 1912. 

A viagem de 1912, realizada por Neiva e Belisario Penna, desperta nesses 

pesquisadores o sentido da integração nacional. Fato esse que os incomodou, levando 

Belisario Pena a uma campanha particular pela periferia do Rio de Janeiro, onde passou 

a fazer atendimentos clínicos, e Arthur Neiva tornou-se um intelectual de ação tanto em 

campanha pelo Instituto de Manguinhos, quanto na direção do Instituto Butantã e no 

serviço de saúde pública em São Paulo. Neiva deixou isso muito claro ao escrever 

“Estudos da Língua Nacional”, publicado em 1940, salientando: 

 

 

No meu entender, o Brasil, em grande parte, vivi ainda isolado e 

dividido em compartimentos estanques. Também assim pensava 

antes de percorre-lo quase todo. Fiquei, no entanto, verdadeiramente 

surpreendido quando, em 1912, ao atravessar grande parte da Bahia, 

Pernambuco, Piauí, Goyaz, descobri um Brasil novo, esquecido e 

impermeabilizado para muitos dos benefícios erados pela 

civilização368 

 

 

Conforme registrado por Arthur Neiva, o isolamento dos sertões era de 

conhecimento geral, fato notório no processo migratório de degredados da seca, situação 

também apontada por Euclydes da Cunha, após a campanha de Canudos. A solução para 

este problema tornou-se um projeto da política republicanista, numa forma de justificação 

de que a República era uma forma moderna de governo em detrimento do regime anterior, 

que nada fez para integrar as zonas isoladas ou nada civilizadas do Brasil. 

No tocante aos contrastes entre o velho e o novo, o tradicional e o moderno, 

destacamos que as mudanças desencadeadas no mundo moderno não se deram em um 

passe de mágica, o velho muitas vezes convivia com o novo, o que a história denominou 

                                                           
368 NEIVA, Arthur. Á Guisa de Prefacio, in: Estudos da Língua Nacional (Série 5ª). São Paulo, 178 ed: 

Biblioteca Pedagógica Brasiliana, 1940, p. XIV. 
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de permanências. O pesquisador Marshll Berman, um dos estudiosos da Modernidade nos 

convida a pensar nessa dicotomia,  

 

Ao mesmo tempo, o público moderno do século XIX ainda se 

lembra do que é viver, material e espiritualmente, em um mundo que 

não chega a ser moderno por inteiro. É dessa profunda dicotomia, 

dessa sensação de viver em dois mundos simultaneamente, que 

emerge e se desdobra a ideia de modernismo e modernização. No 

século XX, nossa terceira e última fase, o processo de modernização 

se expande a ponto de abarcar virtualmente o mundo todo, e a cultura 

mundial do modernismo em desenvolvimento atinge espetaculares 

triunfos na arte e no pensamento369 

 

 

É imbuído desse espírito que Artur Neiva escreveu vários artigos denunciando 

que o Brasil estava sofrendo um atraso cultural. Como já havíamos descrito, esses artigos 

foram reunidos no Livro: “Daqui e de Longe...”. Neiva iniciou o capítulo com o título 

“Musica de Phrase”, com essa crítica: “No Brasil a palavra tem poder construtor, não só 

para quem as profere, como ainda para o leitor e, sobretudo, para quem as ouve”.370  

No texto, o médico reclamava da atitude de parlamentares que não poupavam os 

discursos de problemas nacionais como a seca nordestina, sem criar ações de mudanças: 

“Durante decênios, as obras contra as secas foram resolvidas deste modo, isto é, á força 

de discursos. Os representantes da nação descreviam no Congresso os horrores da fome 

e as obras que exigiam construção urgente”.371  

Para nos alertar sobre o poder do discurso, Arthur Neiva chamou a atenção para 

um caso emblemático, em que relata um crime passional, ao qual o Instituto de 

Manguinhos, representado na figura de Oswaldo Cruz, é chamado para dar um veredito 

científico. Para tanto, Oswaldo Cruz, através de seus técnicos, pôde empregar, pela 

primeira vez, uma técnica inédita, a “reação Uhlenhut”372 para saber se o sangue da 

suposta vítima era realmente sangue humano. E, nesse trabalho, Neiva foi designado por 

                                                           
369 BERMAN, Marshll. Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade. São Paulo: 

Editora Schwarcz Ltda, 1986, p. 16. 
370 NEIVA, Arthur. Musica de Phrase, in: Daqui e de longe..., Crônicas nacionais e de viagens. São Paulo 

– Cayeiras – Rio, Companhia Melhoramentos, 1927, p. 02. 
371 NEIVA, Ibidem: 1927, p. 14. 
372 Nota: “Dentre as reações biológicas empregadas na prática médico-legal, destinadas ao diagnóstico 

específico de sangue, salienta-se, sem dúvida, como a melhor, a soro precipitação, também denominada de 

prova de Uhlenhuth, por ter sido esse cientista tudesco [alemão] quem primeiro a utilizou para fins 

forenses”. Fonte: FERREIRA. Arnaldo Amado. A Reação de Uhlenhut em Medicina Legal.  Revista de 

Medicina/USP. Edição: 30 de agosto, São Paulo, 1940, p. 01.  

Disponível: file:///C:/Users/Of%C3%A9lia/Downloads/50643-62871-1-SM%20(1).pdf. Consulta em: 09 

de dezembro de 2017, às 19h10minh.  
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Oswaldo Cruz a ser relator da pesquisa, chegando a comparecer ao julgamento. O 

advogado de defesa, ao tomar conhecimento de que o Instituto verificou ser o sangue 

humano e que, provavelmente, seria da vítima desaparecida, usou da artimanha de que o 

crime fora em legítima defesa da honra e o algoz foi inocentado. Tendo assim 

acrescentado Neiva:  

 

Foi nesse jury que pude assystir, em sua plenitude, ao poder da 

palavra. Vi o profundo mal dessa instituição: a transformação do 

algoz em victima, santificado ainda pelo martyrio de uma paixão 

alucinante. Assisti á musica de frase em toda grandeza e em todos 

os andamentos [...]. Vi o que se entende por crime passional, 

aquilatei mais uma vez do desprezo em que é tida a sciência no 

Brasil. Mantegazza, citado a cada passo, com a maior reverência, é 

considerado como espécie de alcorão forense. Tudo acontece na 

nossa terra: o homem foi absolvido. Os advogados desceram ás 

últimas minuncias: Mysterios de alcovas, cartas entre amantes, um 

desdobrar de factos e acontecimentos incríveis e, por fim a 

absolvição373 

 

 

Nesse momento, Neiva nos chama a atenção para o uso indevido da ciência, 

como a exploração das obras do médico e antropólogo italiano Paolo Mantegazza (1831-

1910)374375 no trato do amor e da sexualidade. Para Neiva, o trabalho do antropólogo em 

questão, fora explorado para justificar resultados pouco pragmáticos. De fato, segundo 

Sara Calmo Guerra, nos escritos havia uma gama de subjetividades pouco utilizadas na 

prática da pesquisa forense:  

 

Nos escritos de Mantegazza observa-se que ele utiliza as metáforas 

físicas para falar sobre os seres humanos ocidentais ou de uma forma 

mais geral sobre a animalidade do humano, na intenção de produzir 

para além da inteligibilidade necessária à divulgação científica, um 

tipo de materialidade conceitual376 

 

 

                                                           
373 NEIVA, Ibidem: 1927, p. 20. 
374 Nota: “alguns autores do século XIX, [...], se utilizavam de noções filosóficas, morais, poéticas para 

compor suas teses, onde aspectos fisiológicos eram descritos através dessas referências”. Fonte: GUERRA, 

Sara Caumo. Paolo Mantegazza (1831-1910) e a escrita scientífica do Amor. Dissertação de Mestrado 

apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul. Porto Alegre, 2015, p.  

Disponível: https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/149547/001005792.pdf?sequence=1. 

Consulta em: 09 de dezembro de 2017, às 18h29minh.  

 

 
376 GUERRA, Ibidem: 2015, p. 39. 
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Esse episódio levou Arthur Neiva a refletir sobre os rumos que tomava o Brasil 

ao “rol das nações vanguardeiras da civilização”,377 conforme acentuou Afonso E. 

Taunay. Neiva nos adverte: 

 

A população cresce, a riqueza aumenta, a immigração vem, as 

finanças melhoram, todas as crises se resolvem ao influxo magico 

da musica de frase, o combustivel de predilecção da maioria dos 

administradores brasileiros e com o qual atestam as fornalhas da 

grande caldeira nacional, cujo manômetro ainda não atingiu á 

pressão necessaria, porque isso, como diria o Geca, é como lenha 

verde: dá fumaça bastante, alguma labareda, calor pouco e barulho 

muito...378 

 

 

A preocupação de Neiva ia ao encontro ao conceito de modernidade definido por 

Simmel, que nos afirma que “a modernidade pode ser entendida através de seus dois 

principais símbolos – eles representam o especificamente moderno, características que só 

puderam emergir com o advento da modernidade – são eles: o dinheiro e a metrópole379. 

De acordo com Alan Mocelim, a modernidade trazia esse sentido do caos, o qual pode 

ser controlado pela razão. Seria a chamada modernidade sólida:  

 

 

A modernidade sólida, para Bauman, é caracterizada, 

principalmente, através da ideia de projeto moderno. O projeto 

moderno seria o projeto de controle do mundo pela razão. Esse 

projeto consistia em tornar o mundo o “melhor possível dos 

mundos” através do ordenamento racional e técnico. São dois os 

elementos de destaque em sua análise do projeto moderno: os 

Estados-Nações e a ciência. Através desses dois elementos o projeto 

moderno seguia o caminho de sua realização380 

 

No segundo capítulo: “Daqui e de Longe, Chronicas Nacionais e de Viagens...” 

de seu livro, o qual intitulou, “Da Lingua Francesa”, Neiva julgou excessiva a dominação 

linguística do francês na mentalidade brasileira, o que nos proporcionou uma mentalidade 

ligada ao romantismo, que adquirimos com o contexto da inserção da língua e cultura 

francesas em nossa vida. Neiva afirma que essa influência era obsoleta, porque, na 

                                                           
377 NEIVA, Ibidem: 1927, p. 05. 
378 NEIVA, Ibidem: 1927, P. 21. 
379 MOCELIM, Alan. Simmel e Bauman: modernidade e individualização. Revista Eletrônica dos Pós-

Graduandos em Sociologia Política da UFSC Vol. 4 n. 1 (1), agosto-dezembro/2007, p. 02. 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/emtese/article/viewFile/13474/12357. Consulta em: 08 de dezembro 

de 2017, às 08h08minh. 
380 MOCELIM, Ibidem: 2007, p. 04-05. 
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“história contemporanea, verifico que o romantismo acabou”381 Neiva postulou que “o 

Brasil continua servindo de resonador para tudo quanto a França faz, nós somos o seu éco 

e tal função nos invaidece [...]. Porque não pensarmos pela nossa própria cabeça, mirando 

exclusivamente os interesses nacionais?”.382 Essa perspectiva racionalista de Neiva, 

novamente vai ao encontro à noção de Simmel sobre a modernidade, “o fenômeno mais 

geral e característico da modernidade ocidental, o qual põe a nu toda a sua especificidade 

ambígua e tensional, é, [...] a separação entre as culturas subjetiva e objetiva”.383 Dessa 

forma, Neiva não estava combatendo a influência da língua francesa, simplesmente por 

combatê-la. Ao contrário, Neiva advertiu, que “na segunda conferência de Haya, os 

ingleses e norte-americanos impuseram seu idioma384”. Também “que nas altas esferas 

do Brasil ainda lavra a convicção de que o francez é a lingua universal. É verdade que o 

mundo para nós é a França. Quem viaja, porém, tem de mudar de opinião”.385  

Outro fator importante para o desenvolvimento/modernidade nacional, apontado 

por Arthur Neiva, era a liberdade de imprensa.  Esse assunto fez parte do livro: “Daqui e 

de longe..., Chrnicas nacionais e de viagens” (Publicado em 1927), posto na apresentação 

deste livro por Affonso de E. Taunay, como o “melhor capítulo da obra”.  

Arthur Neiva iniciou esse capítulo apontando sua empatia com a imprensa, 

justificando tal sentimento por ter sido criado praticamente dentro de uma tipografia em 

meio às letras, cujo pai, João Augusto Neiva, era jornalista. Também pelo fato de ter 

contribuído com a imprensa em diversos assuntos como: problema do trigo; doenças de 

Chagas; a crise da borracha; imigração de negros de Barbados na Região Nordeste do 

Brasil como mão de obra barata. 

 “Da Restrição à Imprensa”, foi escrito na década de 1910 e publicado em 1927, 

quando Neiva apresentou seu repúdio: “Fala-se que o Congresso creará uma lei 

restringindo a liberdade da imprensa. A ideia não é nova e creio já ter sido motivo de um 

projeto, há poucos annos, por parte do s.r. Mauricio Lacerda”.386 A denúncia de Neiva 

remetia ao debate de que a República passava por um período de transição por ser recém-

instituída e, por isso, malograva intervir na imprensa sempre que sua imagem fosse 

                                                           
381 NEIVA, Arthur. Da Lingua Inglesa, in: Daqui e de longe..., Crônicas nacionais e de viagens. São Paulo 

– Cayeiras – Rio, Companhia Melhoramentos, 1927, p. 33. 
382 NEIVA, Ibidem: 1927, 26. 
383 SIMMEL, G. Simmel e a modernidade. Organizado por Jessé Souza e Berthold Oëlze. Brasília: Editora 

da UnB, 1998. 
384 NEIVA: Ibidem, 1927, p. 22. 
385 NEIVA: Ibidem, 1927, P. 24. 
386 NEIVA, Arthur. Da Restrincção á Imprensa, in: Daqui e de longe..., Chrnicas nacionais e de viagens. 

São Paulo – Cayeiras – Rio, Companhia Melhoramentos, 1927, P. 92. 
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questionada. A Primeira República foi marcada por conflitos emblemáticos como: a 

Revolta Federalista (1893-1895) e a Guerra de Canudos (1893-1897). Nos pleitos dos 

governos de Floriano Peixoto (1891-1894) e Prudente de Morais (1894-1898). Os 

conflitos não ocorreram apenas no campo, o período também foi marcado por revoltas 

urbanas, tais como: a Revolta da Vacina (1904 – pleito de Rodrigues Alves: 1902-1906) 

e a Revolta da Chibata (1910 – pleito de Nilo Peçanha: 1909-1910 e Marechal Hermes: 

1910-1914). Sem esquecer que, enquanto os conflitos urbanos reivindicavam questões 

ligadas a interesses de afirmações sociais, a Guerra do Contestado (1916 – pleito de 

Marechal Hermes e Venceslau Brás: 1914-1918) denunciava a permanência das 

heterogenias regionais, enquanto a Greve Geral de 1917, anunciava a emergência de uma 

política trabalhista que expressasse a modernidade anunciada. Portanto, não era bom para 

a imagem republicana que a imprensa fosse fidedigna aos fatos. Com relação a lei de 

restrição à imprensa, atribuída a Maurício de Lacerda, Neiva advertiu: 

 

O Brasil conhece de sobra que as leis são formadas de artigos, que 

se contraem ou se dilatam segundo as interpretações dadas por quem 

tem o poder nas mãos [...]. Se a lei vier, adeus imprensa de oposição 

nas pequenas cidades do Interior do Brasil! Com todos os seus 

defeitos, mentindo, calumniando, deturpando, taes órgãos, em certos 

momentos, tinham força para abroquelar, contra a impiedosa ira dos 

fortes, alguem que, sonhando com uma patria melhor, se excedia no 

fazer a critica da administração local387 

 

A denúncia de Neiva remete-nos sobre a responsabilidade da imprensa na 

formação da opinião pública. Utilizando a opinião pública, a imprensa assume a voz que 

as minorias não têm, sobretudo que a liberdade de imprensa é mote da modernização. É 

através da democracia que ocorre a isonomia de direitos. A liberdade de imprensa é uma 

via da condição dos direitos sociais, conforme escreveu Arthur Neiva, “há, portanto, nella, 

certa capacidade de fazer justiça”.388 

A liberdade de imprensa, para Neiva era tão importante quanto o protecionismo 

à economia do café389, por parte do governo. O café, não somente era um produto 

                                                           
387 NEIVA, Arthur. Da Restrincção á Imprensa, in: Daqui e de longe..., Crônicas nacionais e de viagens. 

São Paulo – Cayeiras – Rio, Companhia Melhoramentos, 1927, p. 94. 
388 NEIVA, Ibidem: 1927, p. 97. 
389 “O café é uma das bebidas mais consumidas no mundo e seus polissacarídeos têm sido investigados há 

algum tempo devido a grande importância comercial desta planta [...]. Os polissacarídeos de plantas que 

revestem as células vegetais são genericamente chamados como fibras ou gomas, de acordo com sua 

solubilidade [...]. Tais polímeros são conceituados como carboidratos complexos que não são digeridos no 

sistema digestivo humano. As fibras possuem função importante não apenas na formação do bolo alimentar, 

mas também na modulação da absorção dos nutrientes e como elemento adsorvente para reter compostos 
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importante para a economia nacional, mas também, de acordo com Afonso E. Taunay, “a 

posição do café no conjunto da civilização brasileira e que procurei concretisar no lema: 

Coffea Brasilae fulcrum”.390 O que Taunay propõe é que o texto de Arthur Neiva seja um 

convite ao povo brasileiro para que se lançasse em apoio ao café. Para Arthur Neiva, o 

incentivo às pesquisas científicas e políticas econômicas a favor do café era uma maneira 

de colaborar para a modernização do Brasil, porque o incentivo ao café iria gerar muito 

lucro, que sempre esteve conjugado ao sentido de modernidade, tendo em vista que 

geraria recursos de investimentos e também seria sentido na geração de empregos.  

A importância da valorização do café foi tão profunda que Neiva apontou o 

vocábulo “valorização” como um brasileirismo, criado no processo dessa economia: 

 

O brasileirismo valorização, no estricto sentido de aumentar o valor 

de um produto por intervenção do governo, como ocorreu com o 

café, não está incluido ainda nos lexicos portuguezes, mas de há 

muito que webster o incorporou dando como procedente da lingua 

portuguesa, embora tenha surgido entre os corretores de café de 

Santos391 

 

 

No Livro: “Daqui e de Longe...”, Neiva escreve quatro seções sobre o café: (1) 

A Propósito do Café; (2) Propaganda Norte-Americana Contra o Café; (3) Mister Bowers 

e o Café; (4) O Valor do Café. Essas seções demonstram o quanto Arthur Neiva dedicou-

se ao debate da economia cafeeira. No texto “A Proposito do Café”, Arthur Neiva inicia 

apontando a importância do café no contexto do desenvolvimento nacional: 

 

O café foi o grande realizador entre nós; sustentou a guerra do 

Paraguay, aboliu a escravidão, proclamou a Republica, lançou 

estradas de ferro, remodelou e saneou o Rio de Janeiro, construiu 

couraçados, mandou buscar a missão francesa, permitiu o trabalho 

de Rondon, convidou o rei Alberto e ha de fazer ainda a revisão da 

Constituição. O café deu para tudo; Geca pode apontar ao 

estrangeiro sua grande obra. Há razão para se sentir ufano392 

 

 

                                                           
nocivos que, desta forma, não seriam absorvidos pelo organismo”. Fonte: MARTINS, Marina Câmara 

Mattos; SILVA, Clóvis Oliveira; BUCKERIDGE, Marcos Silveira & VIEIRA, Cândida Conceição de 

Jesus. Carboidratos na Bebida do Café Preparado sob Diferentes Processos. Disponível: 

http://www.scielo.br/pdf/cta/v25n2/25042.pdf. Consulta em: 10 de dezembro de 2017, às 23h18minh.  
390 NEIVA, Arthur. Duas Palavras de Desvaliosa Apresentação, in: Daqui e de longe..., Crônicas 

nacionais e de viagens. São Paulo – Cayeiras – Rio, Companhia Melhoramentos, 1927, p. 08. 
391 NEIVA, Arthur. Á Guisa do Prefacio, in: Estudos da Lingua Nacional. Estudos da Língua Nacional 

(Série 5ª). São Paulo, 178 ed: Biblioteca Pedagógica Brasiliana, 1940, p. XXVIII. 
392 NEIVA, Ibidem: 1927, p. 36. 

http://www.scielo.br/pdf/cta/v25n2/25042.pdf
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Esse texto proclama o valor do café, não somente para a economia, mas para a 

política, para as reformas urbanas, ou seja, para o processo de modernização do Brasil. E, 

como um atento defensor dessa vocação republicana, Arthur Neiva, começa uma 

campanha pública contra a propaganda negativa sobre os malefícios do café. De onde 

vem essa propaganda? A propaganda é vista como um mecanismo do imperialismo norte-

americano, atuando através da imprensa, uma campanha contra a bebida do café: 

 

 

 

 

 

 

 

O texto da propaganda criticada faz uma comparação dos benefícios do chá, em 

relação aos perigos do café instantâneo: “QUANDO O CHÁ E O CAFÉ 

DESAGRADAM – Muitas pessoas acham conforto e satisfação em pós instantâneos. O 

chá. Esta bebida é pura e saudável e não contém nenhuma das drogas encontradas no café, 

feitas instantaneamente no copo.  SOND AT STORES E GROCAS. Meyer, Bringens & 

Co., LTd., Distribuidores exclusivos. Capetwn & Joahannesburg”393.  

                                                           
393 Tradução própria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: NEIVA, Arthur. A Propósito do Café, in: Daqui e de 

longe..., Crônicas nacionais e de viagens. São Paulo – Cayeiras – Rio, 

Companhia Melhoramentos, 1927, p. 38. 
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O receio da intervenção econômica norte-americana, utilizando a falseta da 

propaganda negativa por meio da imprensa, promove em Neiva a lembrança de outros 

episódios onde o imperialismo nos afetou, então, ele nos faz rememorar as perdas de 

recursos em outras economias: 

 

O orientaes tiraram-nos a borracha, pretendem fazer o mesmo com 

o cacau e a ipeca; provavelmente a castanha do Pará, cujo plantio já 

começaram, terá dentro de futuro não remoto a mesma sorte das 

quinas do Perú. Tudo é possível, mesmo uma catástrofe cafeeira, o 

que seria para o Brasil como uma picada no bulbo, isto é, morte 

instantanea em plena arrancada. Quem diz um A pode dizer um B; 

nós fizemos o mais difícil. Se, porém, não nos organizarmos 

convenientemente, o xeque-mate nesta partida, que se inicia, poderá 

pertencer a um grande campeão de nome “Uncle Sam”394 

 

 

A propaganda negativa do café avançava mundo afora, por ser esse produto 

bastante apreciado, podendo concorrer com o comércio do chá, e, sendo o motor de 

desenvolvimento da economia nacional, conforme nos assegura Neiva, “uma das maiores 

qualidades do norte-americano é a capacidade de organização, principalmente no que 

concerne á propaganda de um produto, idéa ou credo”395. E Neiva ia desfiando sobre a 

capacidade de persuasão norte-americana no trato da propaganda: 

 

Foram os norte-americanos que ironicamente forjaram o lemma da 

novel Republica, o que logo foi aceito: “pro beneficio mundi”. Em 

obediencia, provavelmente, a esta divisa, não hesitaram em 

abandonar o filho e arrancar-lhe um pedaço do território, logo que 

este, por questão de petroleo e outras jazidas, se defendia contra a 

Costa Rica, então já abroquelada pelos Estados Unidos [...]. Ora, se 

elles organisam o annuncio, o reclame, o cinema, os barulhentos 

artificios   com que chamam a attenção dos transeuntes para 

comicios da “Salvation Army”, por que deixar de crer não se 

utilisem de todos os meios e sob todas as mascaras, contra o profano 

café396 

 

 

“O valor do café”, coisa que a propaganda não conseguiu diminuir, pois 

continuava muito apreciado, registrando Neiva, enquanto médico, que a bebida em 

questão só faz bem à saúde: 

 

                                                           
394 NEIVA, Ibidem: 1927, p. 36-37. 
395 NEIVA, Ibidem: 1927, p. 42. 
396 NEIVA, Ibidem: 1927, p. 42-43. 
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De tudo verificou que não ha base para se accusar o café, havendo 

casos verdadeiramente espantosos em que a bebida, mesmo tomada 

em excesso, permitiu llonga vida aos apreciadores [...]. O mais 

curioso [...] é o caso [...] de uma mulher de nome Elisabeth Durieux, 

que viveu mais de 114 annos, usando e abusando do café”.397  

 

 

A leitura sobre a importância do café na obra de Arthur Neiva contribuiu em 

nossa pesquisa para a verificação da aproximação entre Neiva e Monteiro Lobato (1882-

1948), conforme Neiva escreveu na seção: “A proposito do Café”: “Monteiro Lobato, em 

um dos seus livros, fala da ‘Onda Verde’ paginas empolgantes, bosqueja a história do 

café em São Paulo”398. Foi com esse amigo, que Neiva discutiu sobre o desenvolvimento 

nacional, bem como os fatores que emperravam esse progresso. 

Com Lobato, também Neiva foi intitulado de americanista, por propalarem o 

desenvolvimentismo norte-americano, segundo Vanderlei Sebastião de Souza: 

 

A despeito, portanto, de seu nacionalismo nativo, Neiva pode ser 

considerado americanista, assim como seu amigo Monteiro Lobato 

e outros intelectuais brasileiros do período. Sua viagem aos Estados 

Unidos, em 1910, e seu contato com a filosofia, a ciência e a 

literatura daquele país o teriam encantado de tal modo, que 

confessaria ter visto a França transformar-se em nação pequena e 

“chocha” perante a grandiosidade do gigante que se formava do 

outro lado do Atlântico, lugar onde residia a verdadeira “oficina de 

titãs”. Segundo Neiva (1927, p.116), o Brasil havia ignorado os 

Estados Unidos exatamente por ter sido, por muito tempo, “vitima 

da superstição francesa”. Lá, diz ele, teria encontrado “tudo o que se 

negava por aqui: ciência, idealistas, filantropia, arte, literatura, e, 

sobretudo, uma capacidade de organização verdadeiramente 

assombrosa”399 

 

O americanismo na obra de Neiva e Monteiro Lobato poderia ser uma aproximação, 

ou uma analogia, a mesma de Sergio Buarque de Holanda em Raízes do Brasil, quando 

propõe, de acordo com a pesquisadora Adriana de S. Carvalho, que nós brasileiros, 

“deveríamos almejar alcançar o americanismo, que tem como principal característica a 

racionalidade”.400 

                                                           
397 NEIVA, Ibidem: 1927, p. 56. 
398 NEIVA, Ibidem: 1927, p. 36. 
399 SOUZA, Vanderlei Sebastião de. Arthur Neiva e a ‘questão nacional’ nos anos 1910 a 1920 (Artigo) 

In: História, Ciência, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v.16, supl.1, jul. 2009, p.262. 
400 CARVALHO, Adriana de S. A Teoria Weberiana na Invenção do Brasil: uma Análise de Raízes do 

Brasil de Sérgio Buarque de Holanda, in: INTRATEXTOS, Rio de Janeiro, 3 (1): 80-92, 2011, p. 81. 

Disponível: www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/intratextos/article/download/2368/1704. Consulta em: 

11 de dezembro de 2010, às 03h13minh. 

http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/intratextos/article/download/2368/1704
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Dessa forma, o termo americanismo ganha uma nova perspectiva, pois é análogo a 

racionalismo. De acordo com Habermas:  

 

Max Weber introduziu o conceito de “racionalidade” a fim de 

determinar a forma da atividade econômica capitalista, das relações 

de direito privado burguesas e da dominação burocrática da. 

Racionalização quer dizer, antes de mais nada, ampliação dos 

setores submetidos a padrões de decisão racional401 

 

 

 Arthur Neiva era conhecedor do termo “americanismo”. Ao ressaltar a noção 

“americanismo”, no sentido da linguística, referiu-se à capacidade do americano de criar 

novos vocábulos, entre eles “movie - imagem em movimento sem problemas ou 

desaceleração”402.  E, com isso, recria a antiga denominação inglesa de cinema: 

O americanismo movie, que substitue cinema, já invadiu não só a 

Inglaterra como todos os seus domínios de língua inglesa; na 

Australia o vocabulo americano progrediu triunfantemente, já não 

existindo, de ha muito, no Canadá, qualquer vestigio de oposição a 

tal fenomeno403  

 

 

Neiva utilizou o termo brasileirismo, em “Estudos da Lingua Nacional” – publicado 

em 1940, para descrever os vocábulos que se desenvolveram no falar de “nossa gente” 

em decorrência dos hibridismos do Tupi-guarani e africanismos, também dos 

neologismos: 

No trabalho que se segue chamo a atenção, sobretudo, para esses 

pontos. A linguagem que os brasileiros falam não se encontra 

convenientemente dicionarizada. Assim julgo ter demonstrado pela 

serie enorme de glossarios e lexicos brasileiros de plantas, animais 

e os relativos ao falar da nossa gente e de que trato adiante [...]. O 

falar brasileiro apresenta o mesmo aspecto que tem o povo. 

Confessemos ou não, a influência africana e indígena revela-se a 

cada passo404 

 

 

Nesse mesmo livro, o autor apontou o vocábulo mais antigo da tradição Tupi: “o 

vocabulo soca é dos mais antigos brasileirismos, pois Gabriel Soares já o emprega em 

                                                           
401 HABERMAS, Jürgen. Conhecimento e Interesse, in: Os Pensadores. São Paulo, 2ed: Victor Civita, 

1983, p. 313. 
402 Nota: “Movie” -  Etimologia”. Disponível: http://origemdapalavra.com.br/site/pergunta/etimologia-8/. 

Consulta em 11 de dezembro de 2017, às 04h57minh.  
403 NEIVA, Arthur. Á Guisa de Prefacio, in: Estudos da Língua Nacional (Série 5ª). São Paulo, 178 ed: 

Biblioteca Pedagógica Brasiliana, 1940, p. XIII. 
404 NEIVA, Arthur. Á Guisa de Prefacio, in: Estudos da Língua Nacional (Série 5ª). São Paulo, 178 ed: 

Biblioteca Pedagógica Brasiliana, 1940, p. XIII. 

http://origemdapalavra.com.br/site/pergunta/etimologia-8/
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1587 no cap. XXXIV – em que se declara as arvores de hespanha que se dão n bahia, e 

como se criam nella – informando”405. Tratava-se da colheita da cana-de-açúcar e o 

vocábulo “soca” referia-se à forma de plantio e tempo de colheita. Do mais antigo da 

herança africana: “o verbo tungar pareceu a Jacques Raymundo, no O elemento Afro 

Negro na Lingua Portuguesa, ser de origem africana. É voz Tupi: era um dos nomes do 

bicho do pé, já referido por Standen. Tunga, tung, tum registra Baptista de Castro no 

Vocabulario Tupy-Guarany”.406  

Movie, e ascese [a conduta regrada do crente calvinista], representam a cultura 

racionalista do povo norte-americano que encantou os intelectuais americanistas, entre 

eles Arthur Neiva e Monteiro Lobato, que ansiavam por uma política de integração e de 

desenvolvimento nacional. 

 É importante dizer que para Arthur Neiva a única coisa reprovável na sociedade 

norte-americana foi a segregação racial, posta em suas palavras, “os norte-americanos 

acabaram com o alcool, já fazem campanha contra o fumo, amanhan talvez queiram 

combater o café. Não seria tempo deles iniciarem a propaganda contra o ódio de 

raças?”.407 Em sua viagem pelos estados Unidos, pôde observar: 

 

A vida do homem de côr torna-se mais suppotavel á medida que se 

viaja para o norte; no sul, porém, é um verdadeiro martyrio [...]. Ao 

lado, porém, das coisas pitorescas e interessantes, e do muito que 

aprendi, pude observar também o rancor profundo que separa, nas 

menores coisas, os americanos brancos dos seus compatriotas de 

côr. E com profundo espanto verifiquei que o forasteiro, quando não 

é contaminado pela mesma ordem de idéas, pelo menos rapidamente 

a ellas se acostuma, achando tudo muitissimo natural”.408  

 

 

Através da citação acima, fica bastante evidente que a segregação racial 

estadunidense deixa Arthur Neiva chocado, o que nos remete ao questionamento: como 

um país que atingiu em todos os setores político, social e econômico o desenvolvimento, 

não pode construir um modelo de sociedade mais tolerante em relação às diferenças 

étnico-raciais. 

 

 

                                                           
405 NEIVA, Ibidem: 1940, p. 213. 
406 NEIVA, Ibidem: 1940, p. 213. 
407 NEIVA, Ibidem: 1927, p. 46. 
408 NEIVA, Ibidem: 1927, p. 108. 
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Diálogos de Neiva e Lobato acerca da modernidade 

 

"Por que numa terra vasta e fecunda a maior parte da população vive 

na miséria?"409 

 

 

Esta pergunta foi dirigida a Monteiro Lobato por Arthur Neiva, em uma das 85 

correspondências trocadas entre eles. Na maioria das cartas, o assunto central encerra uma 

preocupação acerca do atraso econômico brasileiro. Sobre tais trocas de cartas, de acordo 

com Nelson Ibanez, Juliana Roncor, Olga Sofia F. Alves:  

 

 

O Acervo é composto de 138 cartas, sendo 85 cartas de Monteiro 

Lobato para Arthur Neiva e 53 respostas. A organização do CPDOC 

considerou muitos anexos como cartas, mas que reagrupamos à 

respectiva correspondência. Algumas cartas não apresentam data, 

mas trazem fortes indícios do período em que foram escritas e 

buscamos por meio do conteúdo, sua inserção em determinado 

contexto histórico e sua possível posição cronológica410 

 

 

De acordo com essa pesquisa: Correspondência entre Arthur Neiva e Monteiro 

lobato (1918-1942), o acervo apresenta-se da seguinte forma: (1) 1918-1924: Período 

com 32 cartas (23 de Lobato e 9 de Neiva), relacionado ao encontro de afinidades e um 

projeto editorial de divulgação da agenda nacional da saúde pública no início do século 

XX; (2) 1927-1931: Período com 22 cartas (16 de Lobato e 6 de Neiva), fortemente 

influenciado pela ida de Lobato aos EUA e pelas mudanças em curso com novas 

concepções nacionais sobre a política e as alternativas para o desenvolvimento 

econômico; (3) 1932-1942: Período mais intenso da correspondência, com total de 84 

cartas (46 de Lobato e 38 de Neiva), em que a inserção dos dois atores em atividades 

políticas como empreendedores empresariais, reforça a troca de ideias, favores e suas 

posições nos campos cultural e econômico411. Essa fonte nos forneceu uma ideia mais 

concisa do conteúdo das correspondências. 

                                                           
409 Nota: “Pergunta de Lobato a Arthur Neiva em Carta”. Fonte: GICOVATE, Moisés. O Patriotismo 

Difícil, in: A Correspondência de Monteiro Lobato. NUNES, Cassiano. São Paulo: Copidart Ltda, 1982. 
410 IBANEZ, Nelson; RONCON, Juliana & SOFIA FABERGE ALVES, Olga. Homens modernos e um 

novo modelo para o Brasil: A correspondência entre Monteiro Lobato e Arthur Neiva (1918-42). Cad. hist. 

ciênc. [online]. 2012, vol.8, n.2, p. 233.  

Disponível: http://periodicos.ses.sp.bvs.br/pdf/chci/v8n2/v08n02a03.pdf. Consulta em 12 de dezembro de 

2017, às 17h55minh. 
411 IBANEZ Et Al, Ibidem: 2012, p. 233-234. 

http://periodicos.ses.sp.bvs.br/pdf/chci/v8n2/v08n02a03.pdf
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A pergunta, "Por que numa terra vasta e fecunda a maior parte da população vive 

na miséria?"412 encerra uma plêiade de questionamentos, mas nos importa analisar sobre 

o papel dos intelectuais que se expuseram nas cartas trocadas. 

Retomando a preocupação do médico Arthur Neiva sobre, "Por que numa terra 

vasta e fecunda a maior parte da população vive na miséria?",413 recorremos à resposta 

de Joel Rufino dos Santos, apontado entre os pesquisadores que seguiram a tradição de 

Monteiro Lobato acerca da interpretação do folclore popular em suas narrativas.414 Para 

Santos, “a consciência do intelectual brasileiro, em geral, trafega em duas pistas 

simultaneamente: a do mundo moderno, em que os pobres pertencem à classe 

trabalhadora, e a do arcaico, em que os pobres são apenas trabalhadores 

desclassificados”.415 Dessa forma, Arthur Neiva e Monteiro Lobato eram intelectuais 

modernos, porque concebiam um lugar na sociedade para os trabalhadores do campo. 

Esta visão, um tanto quanto racionalista acerca da condição do trabalhador, se pontua no 

pensamento de Gramsci em relação à postura dos intelectuais em face à responsabilidade 

social do pensamento. Na concepção de Gramsci, “o intelectual arcaico” citado por 

Santos, é o “tradicional”, e o “moderno”, seria em Gramsci, o “intelectual orgânico”, 

àquele capaz de desempenhar “nos processos de formação de uma consciência crítica por 

parte dos subalternos e na organização de suas lutas e ações políticas”.416 Dessa forma, 

Monteiro Lobato e Arthur Neiva, pela dimensão do questionamento em questão, além de 

intelectuais modernos, também são orgânicos. Em resposta desta postura crítica, Joel 

Rufino dos Santos responde em uma pergunta retórica: “Como podem os intelectuais 

trabalhar para os pobres?.417 E, em resposta, Santos acredita que os “intelectuais devam 

assumir a condição de trabalhador da cultura”418. Essa vocação nunca faltou a Monteiro 

                                                           
412 GICOVATE, Moisés. O Patriotismo Difícil, in: NUNES, Cassiano. A Correspondência de Monteiro 

Lobato. São Paulo: Copidart Ltda, 1982. 
413 GICOVATE, Ibidem: 1982. 
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Lobato e nem a Arthur Neiva, conforme nos relata Monteiro Lobato, ao se dirigir à 

personalidade de Arthur Neiva enquanto intelectual,  do seguinte modo: 

 

Vadiou, e vadiando assinalou-se como um predestinado a brilhar na 

plêiade dos nossos maiores cientistas. O acaso, depois, fe-lo 

discipulo de Osvaldo Cruz – aí começa a sua verdadeira formação. 

Osvaldo era o tipo do mestre criador, á maneira de Liebig. Catalitico, 

agia pela presença [...]. Não se limitou Neiva á função comoda de 

chefe dum departamento publico, com rapapés lisonjeiros aos 

jornais, tendentes a criar uma irisação adjetivosa em torno de sua 

pessoa. Criou. Plantou. Semeou. Remodelou serviços velhos e 

pêrros. Iniciou serviços novos. Restringiu a burocracia ao mínimo. 

Venceu a resistência tremenda do espirito de inercia, de rotina e de 

apercepção419 

 

 

A vadiagem é posta neste texto por Lobato como sinônimo de rebeldia ao ensino 

tradicional e castrador – um dos assuntos que ambos trataram nas cartas trocadas. Este 

texto foi dedicado a Neiva por Lobato, no período em que Arthur Neiva exercia em sua 

chefia no Serviço Sanitário em São Paulo (1916-1918). Monteiro Lobato deixou bastante 

acentuado o comportamento de Arthur Neiva, enquanto chefe, durante seu trabalho no 

sanitarismo. Neiva não era apenas um chefe de gabinete, mas aquele que punha as “mãos 

na massa”, fato que ele relata após uma viagem a convite de Arthur Neiva a Iguape, para 

exames de um foco de impaludismo: 

 

Em uma excursão a Iguape, a ver com seus olhos como iam os 

trabalhos de combate á opilação e á malária lá iniciados, convidou-

nos para companheiros de viagem. Fomos. Viagem longa, de um dia 

inteiro, começada em trem e concluída em lancha pela Ribeira 

abaixo. Chegamos ao escurecer. Depois do jantar, enquanto os 

outros se ajeitavam para o descanso ou no bilhar [...]. Neiva 

convidou-me a acompanha-lo e lá fui, nove da noite, sem saber ao 

que. Penetramos na mata, alguns quilômetros fora da cidade. Vi-o 

apear-se e acender a lanterna elétrica, e correr a luz pelo couro do 

cavalo em procura de anofelinas que incontinenti acudiam áquele 

inesperado banquete [...] O caso era este: havia daquelas bandas um 

fóco malárico resistente a todos os trabalhos da profilaxia – drenos, 

roçados etc. Vindo Neiva a saber disso durante o jantar, não resistiu 

á comichão duma pesquisa direta, e a ela se fora enquanto os mais 

descansavam da viajada no hotel. E resolveu o problema. Encontrou 

as anofelinas da especie perigosa [...]. estava liquidado o caso. 

Regressamos – e no outro dia ordens precisas eram dadas para matar 

de vez a malária de Iguape em seu derradeiro reduto420 

                                                           
419  LOBATO, Monteiro. Arthur Neiva, in: Mr. Slang e o Brasil, e Problema Vital. São Paulo: 3ed: Editora 

Brasiliense Limitada, 1950, p. 170-173. 
420  LOBATO, Ibidem: 1950, p. 171-172. 
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A ideia de modernidade em Monteiro Lobato, de acordo com Danyllo Mota, 

estendia-se em “várias áreas, com reflexos marcantes nos campos intelectual, político, 

social, econômico e cultural do país”,421 da mesma maneira como Arthur Neiva concebia 

os ideais de modernidade. Com base nessa peculiaridade, pretendemos analisar como o 

pensamento de um se encaixava no do outro. Para Danyllo Mota, a concepção de 

modernidade em Monteiro Lobato tinha como modelo o desenvolvimento urbano e 

industrial de São Paulo: “[...] Lobato tem como parâmetro as características da realidade 

de São Paulo, de seu povo e de sua história [...], de uma maneira muito específica e 

singular que corrobora com a ideia de São Paulo como a locomotiva que guiaria o país e 

promoveria seu progresso”422.  Esta frase, associada a Monteiro Lobato, foi dita por 

Arthur Neiva e criou muita polêmica no meio intelectual e político paulistano:  

 

Na Câmara dos Deputados – O sr. Atonio Feliciano, justificando o 

seu voto contrário á moção ante-hontem apresentada pelo sr. 

Armando Prado, critica uma frase attribuida ao dr. Arthur Neiva e 

um aparte do sr. Sylvio de campos – O sr. Cyrillo Junior replica ao 

deputado democratico, negando que dr. Arthur Neiva tenha dito que 

“S. Paulo é uma locomotiva puxando vinte vagões vazios” e 

explicando o sentido do aparte do sr. Sylvio de Campos – Varias 

notas423 

 

A fala de Neiva sobre a capacidade produtiva de São Paulo evidencia o quanto 

este pensador concebia com Monteiro Lobato o modelo de desenvolvimento de São Paulo 

como o que deveria ser seguido pelo resto do país. Arthur Neiva, no capítulo “A 

Noroeste”, de seu livro: “Daqui e de Longe... Chronicas Nacionaes e de Viagem”, 

demonstrou essa empolgação pelo desenvolvimento da região, fato apontado por muitos 

pesquisadores como uma atitude de um “nacionalismo ufanista”.424 
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A Noroeste é bem a terra da Promissão; com tal puberdade só 

conheço Tucuman, na Argentina. Do algodão ao trigo, tudo alli dá; 

dentro em breve Biriguy fornecerá, talvez, trigo suficiente para 

alimentação de toda a zona. Dará o exemplo ao resto da nação, que 

ainda não planta, de que deve cultivar o vegetal cosmopolita por 

excelllencia, que vi lourejar em Tucuman, mais quente que o Pará 

[...] Existe em S. Paulo uma via férrea, a “Paulista”, que até hoje 

constitue legitimo padrão de ufania para os filhos da terra dos 

bandeirantes. O governo federal ordenara: “cultivae a terra, cultivae 

o solo”, e os filhos de S. Paulo contavam com a “Paulista” noite e 

dia, correndo os trens e mandando o resultado de prodigiosas 

colheitas aos aliados e, em obdiencia ao chefe da Nação, semearam 

e colheram425 

 

 

O discurso de Arthur Neiva legitimava o sentido de desenvolvimento 

republicano positivista, muito comum na época. Também é revelador do isolamento 

nacional, com o qual se deparou na Campanha de 1912, em companhia de Belisario 

Penna. O progresso existente no Oeste paulista não era verificado em nenhum outro 

estado brasileiro, muito menos na vasta área dos sertões. Monteiro Lobato também sonha 

com esse progresso nacional.  

Segundo Maria Paula Gurgel Ribeiro, Lobato buscou “no campo da cultura, 

desde os primeiros artigos que publicou, tanto em O Estado de S. Paulo quanto na Revista 

do Brasil”426, tratar de temas referentes ao progresso e “às questões nacionais, sempre 

buscando valorizar a cultura brasileira em contraposição ao afrancesamento da burguesia 

nacional. É possível afirmar que, de alguma forma, ele subordinou a literatura a esse 

projeto de progresso nacional”.427 Da mesma forma, Neiva deflagrou uma crítica severa 

a essa tendência do afrancesamento dos intelectuais nacionais: 

 

Tenho grande admiração pela França e sua obra de cultura e 

civilização, e respeitoso me inclino deante [...] o “Amour scré de la 

patrie”, que canta nas notas cadentes de uma das estrofes da 

“Maeselheza”, [...] o amor á patria domina-o, subjuga-o por 

completo; neste particular é que devíamos imital-o. Foi por 

intermedio de seu magnifico idioma, burilado por seculos de intensa 

cultura, que ella exerceu dominio sobre os outros povos e que até 

hoje nos coloniza a intelligencia. O Brasil continua servindo de 
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resonador para tudo quanto a França faz, nós somos o seu éco e tal 

função nos envaidece428 

 

 

 

 Na concepção de Neiva e Lobato, a influência do francês romantizava a 

mentalidade das pessoas, e sobretudo da elite política que vivia mais de discursos do que 

ações. O Brasil precisava de homens de ação, brotando nesse sentido um ethos das 

bandeiras paulistas, vistas como uma espécie de homens desbravadores. Nessa 

perspectiva, região Noroeste, era a promessa do progresso nacional.  

É na região Noroeste que o Jeca se civiliza, o caboclo e o imigrante conseguem o 

seu lote de terra. Jeca Tatu, essa categoria lobatiana, bastante citada por Arthur Neiva em 

toda a sua obra, nasce nas páginas do jornal O Estado de São Paulo, a partir de uma série 

de artigos, segundo com o pesquisador Sergio Lamarão: 

 

“Velha Praga” alcança enorme repercussão. Lobato recebe cartas 

elogiosas, convites para conferências e em dois meses o artigo é 

reproduzido em 60 jornais do país. Em seguida, publica no mesmo 

jornal outro artigo, “Urupês”, protagonizado pelo “tipo” que o 

consagraria definitivamente na literatura: o Jeca Tatu [...] o caipira 

ignorante e indolente, supostamente responsável pelos problemas do 

fazendeiro. Em “Urupês”, Lobato relaciona os defeitos do Jeca – 

passividade, preguiça, falta de iniciativa econômica e política – e 

conclui que ele “é incapaz de evolução” e “impenetrável ao 

progresso” [...]. No bojo desse surto de nacionalismo surge a Revista 

do Brasil, lançada em janeiro de 1916 em São Paulo [...]. Em 1924, 

lança Jecatatuzinho, “texto que melhor sintetiza a perspectiva de 

Lobato sobre a questão do saneamento no Brasil” [...]. O 

protagonista, depois de curado pelo médico, “deixou de ser 

preguiçoso, fraco e medroso; tomou gosto pelo trabalho e adquiriu 

valores de ascensão social e enriquecimento”429 

 

 

A relação de amizade entre Neiva e Monteiro Lobato, em que ambos comungam os 

ideais de desenvolvimento, fica bastante evidente nesta nota dos editores de “Obras Completas 

de Monteiro Lobato”, em que afirmam que por resultado da viagem à Iguape, houve o encontro 

ímpar desses dois intelectuais Arthur Neiva e Monteiro Lobato: 
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E agora, diretor e proprietário de uma publicação importante – a 

mais importante do pais na época – prepara-se para o seu 

lançamento. Indo à Ribeira de Iguape, com Arthur Neiva, que era 

chefe do serviço sanitário e lá fora inspecionar certo trabalho, 

Lobato pôde discutir o assunto com calma, contando ao amigo os 

projetos literários. Neiva dissuadiu-o imediatamente do nome 

escolhido, sugerindo Urupês, título de um artigo que êle tencionava 

incluir como fêcho do volume no qual, de certo modo, fazia sua 

profissão-de-fé, justificando-se dos caminhos seguidos na 

composição dos contos. A idéa agradou-lhe. Urupês resolvia o 

tremendo problema batismal430 

 

 

A nota da editoração deste volume de Urupês consagra a influência de Arthur 

Neiva na mudança do pensamento de Monteiro Lobato acerca do Jeca, antes um tipo 

representativo do determinismo geográfico, por conta da uma espécie endêmica, típica 

estabelecida na cultura do caboclismo regional. Neiva e Lobato se conhecem desde 1906, 

mas, após esse encontro, em viagem à Ribeira do Iguape (provavelmente em 1918),  

Neiva insere no amigo uma nova mentalidade. A culpa não era do tipo regional, mas das 

condições de sobrevivência do mesmo.  

De acordo com Maria Paula Gurgel Ribeiro, as novas publicações de Monteiro 

Lobato se estabelecem com “os problemas brasileiros como, por exemplo, a necessidade 

de se fiscalizar o saneamento e saúde pública, em Problema Vital (1918); a questão do 

petróleo em O escândalo do petróleo (1936) e o Poço do Visconde (1937)”.431 

A inquietude de Lobato e seu temperamento ambíguo provocaram neste a 

inspiração da escrita de um livro com temática racialista, intitulado: “O Choque das 

Raças” ou “O Presidente Negro”. De acordo com Ribeiro, às vésperas de sua publicação, 

preocupado “envia as provas tipográficas do romance para que o amigo faça comentários, 

dê sugestões. O silêncio de Rangel o preocupa. Instado a dar opinião, outro amigo de 

Lobato, o sanitarista Artur Neiva também se cala. É de se presumir que o romance tenha 

chocado tanto que, ‘apesar das afinidades intelectuais, eles não quiseram comprometer-

se política e ideologicamente’”.432 Mesmo não tendo a aprovação dos amigos a respeito 

da obra, Lobato a publica.  
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431 RIBEIRO, Maria Paula Gurgel. Monteiro Lobato e a Argentina: mediações culturais. SÃO PAULO: 
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Monteiro Lobato foi um intelectual que deu vida às minorias sociais, como o 

trabalhador do campo (Jeca-Tatu); a mulher e o homem negros trabalhadores (Tia 

Nastácia e Tio Barnabé), mesmo que estigmatizados esteticamente, através de uma leitura 

eurocêntrica da beleza comum em sua época. Maria Paula Gurgel Ribeiro acentua que 

Monteiro Lobato “enfatizou a cor local. E o fez resgatando uma figura do folclore 

brasileiro, o saci: um moleque negro, travesso, de uma perna só, com gorro vermelho, 

“desprezado pelas elites e esquecido pelos estudiosos”.433 

O Livro: “Presidente Negro”, de Monteiro Lobato, revela uma tática desse 

intelectual ambíguo, em se inserir no mercado estadunidense, conforme registrou em 

carta, ao seu amigo Rangel, “Sabe o que ando gestando? Uma idéa-mãe! Um romance 

americano, isto é, editável nos Estados Unidos”.434 

O “Presidente Negro” foi escrito nos moldes da eugenia negativa, mesmo não 

havendo comprovação de a ligação direta de Monteiro Lobato com o movimento 

eugenista, apenas por sua amizade com Renato Kehl e Belisario Penna, e, também, pelo 

fato de a Liga Eugênica ter financiado seu Livro “Problema Vital”, conforme registrou 

Aluízio Alves: 

A única relação que comprovadamente existiu entre Monteiro 

Lobato e a Sociedade Eugênica de São Paulo foi que a primeira 

edição de seu livro intitulado Problema Vital (1918a) contou com o 

apoio da referida instituição. Isso é claro, pois na capa da edição 

pioneira desse livro, após o nome do leitor e o título, está impresso 

o seguinte: “Artigos publicados no ´O Estado de São Paulo´, e 

enfeixados em volume por decisão da Sociedade Eugênica de São 

Paulo e da Liga Pro-Saneamento do Brasil”. Portanto, vale notar que 

além da instituição fundada por Kehl, um conjunto de artigos de 

Lobato publicados no grande jornal paulista de Júlio de Mesquita 

foram enfeixados em livro não apenas por decisão de uma sociedade 

eugênica mas também, e igualmente, por uma sociedade brasileira 

de sanitaristas. Sociedade também fundada em 1918 e presidida pelo 

médico Belisário Penna435  
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É necessário lembrar que o movimento eugenista nacional foi marcado pela 

ideologia da eugenia positiva, por acreditar que as condições externas e, não somente as 

biológicas, poderiam contribuir para o melhoramento da raça, como por exemplo, a 

educação eugênica, a educação escolar, o esporte e a ginástica. E preventiva, pelo fato de  

a maioria dos interlocutores desse movimento eugênico no Brasil serem médicos; estes 

denunciavam uma série de doenças degradantes, que atingiam principalmente as crianças 

receptoras, como a sífilis, o alcoolismo e a tuberculose.  

O que havia de mais comum em Arthur Neiva e Monteiro Lobato, além da 

amizade, era o ideal nacionalista e o sentido de desenvolvimento do Brasil. Monteiro 

Lobato e Arthur Neiva primavam pela emancipação política, econômica e social 

brasileira. Nada escapou de suas conversas. Eles discutiam desde os métodos 

educacionais retrógados até a importância da exploração do petróleo e ferro para o Brasil. 

Buscavam como exemplo os estados Unidos da América, no sentido do racionalismo 

cultural e empreendedorismo econômico. Esses assuntos foram debatidos não só nas 

obras de Arthur Neiva, como também nas de Monteiro Lobato. 

Monteiro Lobato dedicou uma obra exclusiva sobre a importância da exploração 

do petróleo e ferro em terras nacionais, que se chamou: “O Escandalo do Petroleo e 

Ferro” (1936): 

O Brasil, com seu imenso território em tantos pontos marcados de 

indicios de petróleo, constituía um perigo para os trusts. Gustav 

Grossman, um geólogo que estudou secretamente as nossas 

possibilidades petrolíferas, escreveu na conclusão dum seu relatório 

reservado, feito por conta e uso dum desses trusts: Dada a sua área, 

a quantidade de petroleo do Brasil talvez seja maior que qualquer 

outro país do mundo436 

 

 

No período de 1932-1942, cujo recorte é posterior à pesquisa, à qual nos 

propusemos (1910-1922), o registro do mesmo se fez necessário, enquanto linha do 

tempo, que descreve a trajetória dos intelectuais Neiva e Monteiro Lobato. Nesse recorte 

de tempo, o governo brasileiro, mesmo reconhecendo através de pesquisas ser possuidor 

de solo rico em ferro, não explorava essas jazidas. Em virtude da recessão econômica 

mundial, faltou ferro-gusa, até para os trilhos das ferrovias nacionais, fato que repercute 

no transporte de café.  
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Em 1932, “Neiva torna-se uma ponte entre Lobato e seus trabalhos na 

Companhia Petrolífera e o governo Federal”.437 Com o forte apoio de Arthur Neiva, os 

projetos de Monteiro Lobato acerca da exploração do petróleo são amparados por dois 

decretos:  

Decreto 21.265, a Companhia Petróleo Nacional, incorporada por 

Monteiro Lobato, Lino Moreira e Edson de Carvalho, entre outros, 

é autorizada a funcionar e será responsável pelas prospecções em 

Riacho Doce, Alagoas pelo decreto 21.415, a Companhia Petróleos 

do Brasil, incorporada por Monteiro Lobato, Manequinho Lopes37 

e L. A. Pereira de Queiroz38, também é autorizada a funcionar e, 

em agosto desse mesmo ano, tem início as prospecções no campo 

de Araquá (hoje município paulista de Águas de São Pedro)438 

 

No período de 1934 a 1936, Monteiro Lobato denuncia a “Concorrência com 

empresas estrangeiras, como a Standard Oil [...] que, por meio de espiões e de relatórios 

que contestam a existência de petróleo no país, interferiam na concessão de licenças para 

a perfuração”.439 Lobato continua recorrendo ao apoio de Neiva para o enfrentamento da 

Standart Oil que mantém controle sobre o Serviço Nacional de Minérios. 

Em 1936, a campanha do jornal, O Radical “que tem por editor o filho de Arthur 

Neiva, entre a Standard Oil e a Companhia de Lobato que reclama da falta de apoio do 

governo federal.”440 

Em 1937, ocorre a deflagração do Estado Novo, “perseguições às famílias, como 

a que moveu O Radical, atacando num artigo o irmão de Neiva (diretor da Casa de 

Detenção)”.441 

Em 1938, se intensifica a Pesquisa do Petróleo, “As ações da companhia 

estouraram em vendas, e que intensificaram os trabalhos com a morte de um dos 

geólogos”442. Lobato: 

 

Comunica ao amigo a morte de seu filho Guilherme. Ainda nesse 

ano, realiza-se a primeira assembleia de constituição da Companhia 

Mato-Grossense de Petróleo, após a criação do Conselho Nacional 
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442 IBANEZ Et Al, Ibidem: 2012, p. 249. 
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do Petróleo que, ao proibir a intervenção estrangeira no petróleo, 

pôs fim às brigas entre Lobato e a Standard Oil443 

 

 

Em 1934, Arthur Neiva, imbuído do sonho republicanista da integração 

nacional, entrega-se ao trabalho na Assembleia Nacional Constitucionalista, ocupando o 

cargo de Deputado Federal até 1937. É nesse período que investe na campanha do 

petróleo junto com Lobato. Após o golpe, retira-se da vida pública e regressa a 

Manguinhos.  

Em 1939, O Petróleo é Nosso, “em um poço em Lobato (localizado no subúrbio de 

Salvador, Bahia, em terras que no século XVI pertenceram ao fazendeiro Vasco 

Rodrigues Lobato, de onde se originou sua denominação)”.444 Briga entre Lobato e Fleury 

da Rocha, por conta do impedimento da publicação de seu livro infantil sobre a descoberta 

do petróleo: “O Poço do Visconde”, por achar o assunto inapropriado à literatura infanto-

juvenil. Ocorre a descoberta do petróleo em Riacho Doce (Alagoas). Em 1940, Confronto 

com a ditadura Vargas e prisão de Lobato: 

 

Cartas abertas de crítica à ditadura via BBC. Em 27 e 28 de janeiro 

de 1941, uma equipe da Delegacia de Ordem Política e Social 

(DEOPS), acompanhada de um representante do Ministério da 

Guerra junto ao Conselho Nacional de Petróleo, invade a residência 

e o escritório de Monteiro Lobato. O escritor é levado à DEOPS, 

qualificado e transferido para a Casa de Detenção (Presídio 

Tiradentes), onde permanecerá incomunicável durante quatro 

dias. Em nova operação policial, desta vez na sede da Companhia 

Mato-grossense de Petróleo, foram apreendidos vários 

documentos. Conduzido novamente à DEOPS e interrogado, 

Lobato assume inteira responsabilidade sobre as cartas enviadas a 

Vargas e Góis Monteiro. O escritor é libertado em 18 de março de 

1941, mas o Tribunal de Segurança Nacional decreta sua prisão 

preventiva. No dia seguinte, Lobato é novamente preso, levado ao 

DEOPS e, de lá, à Casa de Detenção. Após passar três meses na 

cadeia, Monteiro Lobato é indultado por Getúlio Vargas. O escritor 

ganha a liberdade, mas a imprensa, sob censura, é proibida de 

noticiar o fato445  
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Em 1940, Arthur Neiva publica o seu último livro, “Estudos da Língua 

Nacional”. Neste livro, mais uma vez, trata de um dos elementos derradeiros que 

constituiriam a integração nacional, “o falar brasileiro” através do hibridismo da língua 

Tupi e africana e os neologismos construídos pelos naturalistas. Além do falar brasileiro, 

Neiva já havia apontado outras categorias da constituição nacional: o caboclo, o jeca 

(lobatiano), o bufarinheiro e os filhos dos imigrantes. 

Em 1941, ocorre a despedida de Lobato a Neiva: 

 

Aquele sonho do petróleo, que durou 10 anos, terminou no maior 

dos effondrements. Tudo desabou, todas as Cias. Foram caçadas e 

trucidadas – e eu como o chefe da quadrilha e o verdadeiro culpado 

de tudo, tomei com 6 meses de cadeia. A minha sensação hoje, Dr. 

Neiva, é curiosa: de soterrado por uma montanha de 

Desapontamento. O meu consolo único está em que meus amigos 

sabem da história e compreendem tudo – e estão comigo [...]. Mas, 

como andávamos certos no nosso pessimismo! E parece que a coisa 

ainda era pior do que imaginávamos. Adeus caro amigo. O mundo é 

o que é, e quem quer consertá-lo merece forca. Viva o 

oportunismo!446 

 

Em 1942, morre Edgar, o filho mais velho de Lobato. Foram perdas irreparáveis 

além dos “sonhos de dez anos”, conforme referiu em carta de despedida a Neiva. 

Em 1943, ocorre o falecimento de Arthur Neiva. 

Em 1943, um sopro de esperança: é fundada a Editora Brasiliense por Caio 

Prado Junior, que negocia com Lobato a publicação de suas obras completas. No 

mesmo ano, Monteiro Lobato recusou convite para a imortalidade na Academia 

Brasileira de Letras, mas integrou a Delegação Paulista no I Congresso Brasileiro 

de Escritores reunidos em São Paulo. Nesse encontro apresentou uma Carta de 

Princípios exigindo legalidade democrática, como garantia da completa liberdade 

de expressão do pensamento e redemocratização plena do país. 

Dessa forma, deu-se a “Patriotismo Difícil” conforme ficou registrado 

como título do primeiro trabalho, por Cassiano Nunes, proposto a analisar as 

correspondências desses dois intelectuais modernistas: Arthur Neiva e Monteiro 

Lobato.  

O projeto do ferro e do petróleo encerrava em Neiva e Lobato o ultimato 

nos ideais de desenvolvimento nacional, contudo, as mineradoras internacionais 
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estavam em disputa no Brasil pelo monopólio mineral. “Em 1929, iniciam os 

conflitos entre a Companhia Siderúrgica Nacional e a Itabira Iron - fundada em 

1924 por Percival Farquhar”447. Percival Farquhar “possuía empresas que 

controlavam a exploração das minas na Polônia, de onde importaria carvão para 

implantar a siderurgia tradicional no Brasil, o que é criticado por Lobato, a 

concessão Farquhar”448: 

 

Não vem solucionar coisa nenhuma. Simples negociata das 

típicas. Nunca, em tempo algum, país nenhum criou 

metalurgia própria recebendo de fora um dos materiais 

necessários à produção de ferro pelo sistema corrente do alto 

forno. Nunca, e o Brasil, que há 200 anos vem tentando isso, 

viu falharem todas as tentativas449 

 

 

A preocupação de ambos citava a cobrança excessiva de impostos no 

Brasil, em comparação com os estados Unidos, Lobato reforça: Neste país (EUA) 

não há nenhum imposto anti-econômico [...] Só temos um imposto a pagar – o de 

renda, o imposto sobre os lucros, no fim do ano, se os houver”.450 A mercantilização 

da saúde pública, ou seja, a formação de laboratórios particulares, entre eles o de 

Rocha Lima, em São Paulo e de Vital Brasil, em Niterói. As constantes disputas 

por cargos públicos, a exemplo da disputa entre “Carlos Chagas e Arthur Neiva 

pelo posto de diretor no recém-criado Departamento Nacional de Saúde, em 1918 

[...]com a nomeação de Carlos Chagas para o cargo em 1919”.451A amizade entre 

Neiva e Carlos Chagas se rompe. Apesar de Arthur Neiva ainda ocupar o cargo de 

Diretor do Serviço Sanitário de São Paulo, as queixas entre ambos sobre 

dificuldades financeiras, em virtude dos deslocamentos, são pertinentes. Inclusive, 

Lobato fala dos lucros com a exportação de laranjas, e que Neiva deveria exportar 

suas laranjas para os estados Unidos, em sociedade com Edmundo Navarro. Neiva 

se recusa, porque suas laranjas estão sofrendo de uma praga, conhecida como 

“mosca do mediterrâneo” em consequência de erros de plantio das fazendas 

vizinhas: 
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A minha plantação de laranjas com o Navarro vai muito bem e se a 

grande maioria compreendesse como de fato se deveria fazer para 

plantar convenientemente laranjas, o Brasil poderia encontrar 

valioso sucedâneo para o café que, imagino, terá sua grande crise no 

máximo até 1932. Este ano a produção de São Paulo é de 15 a 

17.000.000 de sacas e todos esperavam uma salvadora geada que 

não veio. Para o ano a safra será igual ou maior, pois os cafezais da 

Noroeste começarão a produzir e dentro de mais alguns anos 400 

milhões de cafeeiros novos, na zona da Noroeste e no norte do 

Paraná, com 300 e até 400 arrobas por mil pés, começarão a produzir 

de verdade e então a safra de São Paulo poderá elevar-se facilmente 

a 25 milhões de sacas anuais. Quem irá beber tanto café, Dr. 

Lobato?452 

 

As cartas sinalizam uma era de disputas entre os pares por cargos públicos. 

Traição a exemplo de Rocha Lima que entrega uma carta de Neiva, “Em 1932, 

Neiva e Lobato apoiam a Revolução Constitucionalista”. Lobato, pela via 

separatista e Neiva não a considera separatista, mas política. Neiva posiciona-se em 

apoio junto ao “Instituto Biológico, do qual era diretor, às ordens de São Paulo, 

entregando um ofício com essa informação ao Dr. Francisco Junqueira, secretário 

da Agricultura. No entanto, foi traído por Rocha Lima que o entregou às autoridades 

federais”:453 

No dia seguinte (à entrega do ofício), o Rocha Lima, às 8 horas da 

manhã, tinha ido, isoladamente, ao Quartel General, levando uma 

série de produtos do Instituto e que poderiam ser utilizados na 

campanha, e pondo-se às ordens do mesmo quartel. Senti 

imediatamente o que isso representava. Logo no dia seguinte, ao 

regressar do almoço, encontrei uma carta sobre a minha secretária, 

dentro do Instituto, colocada por quem certamente conhecia meus 

passos ali e o horário da minha entrada e saída: alguém do Biológico. 

Mostrei-a ao Adalberto e ao Plínio Piza, e nesta carta vi a gênese de 

tudo quanto depois ocorreu, inclusive a substituição do diretor do 

Biológico [...]. As ameaças cresciam. O Rocha Lima tornara-se 

invisível e senti nele o inimigo poderoso, sinuoso, capaz de tudo. O 

Adalberto, por fim, decidiu da minha saída de São Paulo e me disse: 

a ninguém diga para onde vai, porque senão o Rocha Lima o 

denunciará; não se iluda454 

 

As cartas entre Neiva e Monteiro Lobato puderam nos revelar o sentido 

das transformações do período, decorrentes de inúmeras mudanças históricas, 

sociais e econômicas, como também as disputas entre os pares. 
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O diálogo entre Monteiro Lobato e Arthur Neiva se iniciou por volta de 

1906 e 1909, quando Neiva em campanha no serviço de capacitação de água do 

Distrito Federal, no rio Xerém (atual distrito de Duque de Caxias, RJ), pôde entrar 

em contato com escritores que se propunham a registrar o serviço de saúde pública. 

Esses escritores ficaram conhecidos como “sapos”455, então Monteiro Lobato foi 

um “sapo” entre outros escritores. 

As cartas também são reveladoras de convergências entre Lobato e Neiva, 

no sentido do nacionalismo,  empreendedorismo, a descrença nas autoridades 

governamentais, o americanismo, o gosto pelas letras e a fé no desenvolvimento 

pelo viés da saúde e educação escolar. 

A única divergência encontrada entre Neiva e Lobato é o comportamento 

polido de Arthur Neiva, o qual denominamos hoje de “politicamente correto”, 

prática nem um pouco reconhecida em Monteiro Lobato. 

E para efeito de ilustração a caligrafia de Monteiro lobato é bastante 

legível, ao contrário do médico Arthur Neiva. A nossa sorte é que na maioria das 

cartas trocadas entre eles, Arthur Neiva recorria à máquina datilográfica, afinal de 

contas, Neiva era um homem moderno. 

 

 

Considerações finais  

 

O estudo do presente trabalho permitiu-nos concluir que a vida do médico Arthur 

Neiva (1880-1943), esteve intimamente ligada ao contexto da saúde pública nacional. 

Natural de Salvador, Neiva chegou muito cedo ao Rio de Janeiro, aos nove anos de idade, 

ainda na escola primária, estudando praticamente toda a vida na capital federal. Então, 

não poderia ser diferente que todo o seu potencial fosse desenvolvido no Instituto de 

Manguinhos, ao lado da figura de Oswaldo Cruz. 

Em 1904, o crescimento urbano ampliou as necessidades e a consciência do 

conjunto de espaço, coincidindo com a reforma urbana de Pereira Passos. O projeto 

                                                           
455 Nota: “Sapos” era a denominação do grupo de intelectuais que colaborava com artigos na redação de 

Júlio de Mesquita. Esse grupo era composto por Filinto Lopes, Arnaldo Viera de Carvalho, Oscar Freire, 

Leo Vaz Manuel Lopes (Maneco), Gelasio Pimenta, sendo o editor chefe Nestor Pestana seguido por Plinio 

Barreto e Pinheiro Junior”. Fonte: IBANEZ Et Al, Ibidem: 2012, p. 236. 



127 
 

urbano contou com a ajuda do Instituto de Manguinhos para saneamento e vacinação, 

constituindo respaldo científico ao projeto de reformas de Pereira Passos. 

Em 1907, Arthur Neiva destacou-se ao lado da figura pública de Oswaldo Cruz, 

no Congresso Médico na Alemanha. Isso foi possível graças ao médico Rocha Lima que 

era conhecido e prestigiado na comunidade científica alemã.  

  Dessa forma, a figura do médico e a profilaxia passaram a possuir um caráter de 

suma importância. Em 1910, os índices de óbitos eram alarmantes e a prática médica no 

Brasil buscava desenvolver uma mentalidade de educação e ações sanitárias. Essa prática, 

segundo Sevcenko “associou-se a um movimento social de grande importância para a 

época” 456. Assim, a presença do médico Arthur Neiva ao lado de outros sanitaristas e 

clínicos, permitiu-nos a construção de uma historiografia à luz da medicina social, no 

trato das campanhas científicas, das ações sanitárias no combate a doenças 

infectocontagiosas, tudo isso em nome da integração nacional. 

O Instituto de Manguinhos ganhou notoriedade e passou a fazer parte do processo 

de reconstrução da nação. Essa reconstrução ficou conhecida como “republicanização”, 

significando que o primeiro período da República não conseguira promover o sentido de 

integração nacional. Para isso, o Instituto de Manguinhos realizou desde 1905 várias 

expedições científicas457 recomendadas por instituições públicas e privadas: Companhia 

das Docas (1909); Inspetoria Geral de Obras; Estrada de Ferro Central do Brasil (1907);  

Estrada de Ferro Noroeste do Brasil (1907); Light and Power (1910); Estrada de Ferro 

Madeira Mamoré (1910); Secretaria dos Negócios, Agricultura, Comércio e Obras 

Públicas do Ministério da Aviação e Superintendência da Defesa da Borracha (1912/13). 

A expedição científica de maior projeção foi a de 1912, da Inspetoria das Obras 

contra a seca chefiada por Arthur Neiva e Belisario Penna, tendo como objetivo 

empreender estudos sobre o sertão no tocante à seca e, também, promover o mapeamento 

de doenças existentes, sendo algumas ainda não catalogadas. Essa expedição pelos sertões 

permitiu a Arthur Neiva pensar o povo brasileiro no sentido de nação, embora já em 

princípios de 1908, quando era chefe da profilaxia contra o impaludismo no Instituto de 

Manguinhos, escrevesse artigos debatendo diversas situações pertinentes ao 

desenvolvimento nacional. Os relatos sobre esse período estão reunidos no capítulo “A 
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Noroeste (Notas de um Diário)” que compõe o livro Daqui e de longe... Chronicas 

nacionais e de viagem, publicado em 1927. 

 Essa obra é um resumo dos artigos e crônicas que Arthur Neiva escreve durante  

sua campanha em Estrada de Ferro Noroeste (de Bauru em São Paulo a Corumbá, atual 

Mato Grosso do Sul), suas viagens ao exterior para ampliação de estudos entomológicos 

(América do Norte), a convite para implantação de laboratórios profiláticos (Argentina, 

Japão e Ceilão) e a campanha pelo Norte e Nordeste em companhia de Belisario Penna. 

A dedicação de Neiva em pensar o povo brasileiro no sentido de nação se deu a 

partir dos elementos das línguas Tupi e africanas, que vão estabelecer topônimos, 

hibridismos e neologismos numa nova forma de se pensar o Brasil, bem como do 

elemento humano isolado, impaludado e o imigrante enquanto recorte positivo/negativo 

no contexto de nação. Dessa forma, o falar brasileiro, centrado na realidade, na paisagem 

e nos produtos nacionais, promoveu um dos elementos importantes na constituição da 

modernidade e na organização da nacionalidade, em decorrência de seu dinamismo na 

construção de novos vocábulos justificando as mudanças. A ideia de nacionalismo de 

Neiva tem o mesmo sentido do ideal de nacionalidade de Hobsbawm, enunciado tanto 

tempo depois. De acordo com Hobsbawm, o nacionalismo de um indivíduo não pode ser 

determinado por atitudes impostas, mas por tudo que lhe permite sentir-se identificado. 

A divergência entre a língua formal (registrada) e a língua do povo sertanejo, sem 

reconhecimento, estabelece uma quebra no sentimento de grupo pelo o qual as pessoas 

estariam irmanadas no contexto do nacionalismo. 

Ao analisarmos a educação, a eugenia e o racialismo na obra de Arthur Neiva, 

pudemos entender essas noções dentro do contexto de características decorrentes do 

século XIX ocidental, numa perspectiva de desenvolvimento da ciência, que estendeu sua 

área de compreensão para diversos setores da sociedade. Anteriormente, no século XV, 

com a descoberta do Novo Mundo e as ideias decorrentes do Iluminismo setecentista, 

trouxeram para o primeiro plano as diferenças entre os homens e a heterogeneidade da 

natureza, provocando nos naturalistas a preocupação com a diversidade.  

A corrente que mais despontou foi o determinismo biológico, que buscou explicar 

a diversidade humana através das leis da hereditariedade. Entre os expoentes do 

pensamento racialista, destacamos o médico francês François Bernier (1625-1688).  

Georges-Louis Leclerc, também conhecido como Conde de Buffon (1707-1788), 

Carlos Lineu (1707-1778), Cesare Lombroso (1835-1909), Houston Stewart Chamberlain 

(1855-1927), e, por fim, o pai da eugenia Francis Galton (1822-1911), ciência que 
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postulava o melhoramento racial por seleção dos pares, compõem o ambiente intelectual 

daquela conjuntura. 

No Brasil, o médico e antropólogo Edgard Roquette-Pinto destacou-se como 

expoente da teoria racialista, ao preparar os diagramas sobre a constituição antropológica 

da população do Brasil, organizados segundo as estatísticas oficiais de 1872 a 1890, para 

ser apresentado no Congresso Universal das Raças, em 1911, por Benedito Lacerda. 

Edgard Roquette-Pinto comungava com a maioria dos eugenistas brasileiros em relação 

ao fim proposto pela ciência eugênica, contudo não pelos mesmos ideais de que o 

melhoramento das raças seria inato e teria que obedecer aos meios da seleção por herança 

genética.  

O pensamento eugênico nacional foi diferente dos demais países Norte-

americanos, europeus e latino-americanos. Nem o programa científico de eugenia, 

tampouco o racialismo científico puderam se estabelecer no Brasil enquanto projetos 

originalmente puros. Não pelo fato do Brasil ser um país miscigenado, mas porque se 

criou no Brasil no conjunto dos costumes e hábitos fundamentais, um ethos vergonhoso 

em se admitir o preconceito de raças, de acordo com o pesquisador Jerry Davila. 

Para compreendermos o racismo na obra de Neiva, consultamos diversas 

interpretações a despeito das noções entre raça e racialismo. O pesquisador Kambengele 

Munanga participa com a mesma ideia, de que as classificações da “divisão da 

humanidade” constituem uma tarefa complexa, na medida em que “nessa enorme 

diversidade humana que somos foi preciso primeiramente estabelecer alguns critérios 

objetivos com base na diferença e semelhança. Contudo, quem melhor definiu a diferença 

entre racismo e racialismo foi Tzvetan Todorov. Segundo Marcos Chor Maio e Ricardo 

Ventura dos Santos, racismo se definiria como "um comportamento marcado pelo ódio e 

pelo desprezo para com aqueles que têm características físicas bem definidas e distintas 

das nossas"458, enquanto que o racialismo, é "uma ideologia, uma doutrina sobre as 

diferenças humanas"459. 

A temática ganhou fôlego no Brasil, a partir de “1870, segundo Karoline Carula, 

período marcado por amplas discussões referentes a temas sociais. O debate sobre a 

questão racial na obra de Arthur Neiva se construiu no sentido identitário, ou seja, Neiva 

foi um intelectual que atuou dentro do processo da modernização do republicanismo 
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nacional. Estiveram presentes na interpretação de Neiva as categorias identitárias como 

“caboclo”, criada no contexto da construção da identidade nacional por inúmeros 

intelectuais, e “Jeca” por seu amigo Monteiro Lobato. Além de “caboclo” e “jeca”, 

percebemos outras categorias identitárias como, “raça de índios”, “bufarinheiros”, termo 

utilizado para caixeiros viajantes e “imigrantes”.  

Entendemos que Neiva e Penna utilizaram a classificação “caboclo” como 

classificação endêmica, ou seja, relativa a uma região, porque essa era uma forma já 

empregada na época. 

O pensamento de Arthur Neiva se diferencia em relação ao determinismo 

geográfico ratzeliano, que coloca o homem como peça passiva da natureza, como afirma 

Vanderlei Sebastião de Souza: “a narrativa nacionalista de Neiva encarnava sua própria 

experiência, posto que o homem sertanejo era por ele transformado numa espécie de herói 

abandonado, capaz de assumir o papel de regenerador da nação quando bem alimentado 

e em condições adequadas de saúde, habitação e transporte”.460 Assim, Neiva traz outra 

perspectiva possibilista ao determinismo geográfico sobrepostos  nas categorias 

endêmicas  apresentadas. 

Com relação à intepretação de Arthur Neiva acerca das questões raciais, 

destacamos sua passagem pelos Estados Unidos, sobre a qual relatou vários episódios de 

segregação racial. Entre eles a apartação do uso de veículos coletivos. 

Os episódios ligados à segregação racial observados por Neiva, juntamente com 

o seu posicionamento acerca das minorias sociais, no decorrer de sua obra, concedem-

nos o entendimento de que Arthur Neiva não era racista. Neiva participava com outros 

críticos do racialismo e do racismo, tais como Manoel Bomfim, Alberto Torres, Arthur 

Ramos e Gilberto Freire, a ideia de que a segregação racial era uma mancha na história 

da humanidade, como foi também a escravidão. Para melhor esclarecer que Neiva estava 

longe de ser racista, deixaremos registrado a sua crença na “democracia racial” brasileira, 

no momento em que afirmou que aqui no “Brasil, nunca houve preconceitos de raça”461. 

Para encerrar a dinâmica do pensamento acerca de que o desenvolvimento do 

Brasil seria a última etapa de integração nacional, torna-se claro o entendimento de que 

                                                           
460 SOUZA, Vanderlei Sebastião de. Arthur Neiva e a ‘questão nacional’ nos anos 1910 e 1920. História, 

Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v.16, supl.1, jul. 2009, p.261. Disponível: 

http://www.scielo.br. Consulta em: 03 de maio de 1916, às 18h29minh. 
461 NEIVA, Ibidem: 1927, p. 118. 

http://www.scielo.br/
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Arthur Neiva foi um homem dotado do sentimento racionalista, e, portanto, admirador da 

modernidade. 

Para compreendermos de fato o que era ser moderno, buscamos a origem do 

léxico: “modernus”. Assim, através de Habermas, descobrimos que a noção vem 

precedida da ideia de descontinuidade. De acordo com a pesquisadora Karoline Carula, 

na “década de 1870, o Brasil iniciou sua inserção na modernidade capitalista, associada 

a um importante conjunto de inovações científicas, técnicas e tecnológicas”.462  

Além das reformas sanitaristas, fez-se importante, no projeto de modernização 

nacional, a definição dos prédios escolares. Nesse sentido, cabe destacar que nas reuniões 

eugênicas postulava-se a importância da educação como projeto de melhoramento da 

raça. Dentro do ideal propedêutico do progresso humano e processo civilizador, foram 

realizadas várias reformas educacionais em alguns estados, com a atuação dos ideólogos 

da Escola Nova.  

A preocupação sobre a modernidade tardia no Brasil foi relatada por Arthur Neiva 

e seu amigo Monteiro Lobato através de cartas no período de 1818 a 1942.  

Concluímos, nesta dissertação “Arthur Neiva e o debate sobre a modernização do 

Brasil: integração, raça e nação (1910-1922)”, que o presente trabalho se insere na 

pesquisa da história da saúde e do pensamento social brasileiro, no momento em que 

Neiva relaciona não só a questão da integração nacional, através da influência da língua 

Tupi-guarani e africanas, como também traz à baila os mecanismos de identificação e de 

resgate das categorias identitárias na construção do sentido de nação. 

Em suma, Arthur Neiva vivenciou o debate sobre o racialismo demarcando  sua 

posição sobre o isolamento nacional e o papel de minorias neste contexto.  Manteve um 

posicionamento ilibado em relação à política de branqueamento apresentada por Benedito 

Lacerda em 1911, no Congresso Universal das Raças. Mesmo sabendo que os dados 

estatísticos apresentados eram incipientes, não se posicionou,  ratificando o que sustenta 

a teoria dos campos científicos de Pierre  Bourdieu para pensarmos as redes estabelecidas 

no contexto das tramas sociais. Manteve um diálogo com Monteiro Lobato sobre o 

desenvolvimento social e empreendeu luta em prol do petróleo junto com o amigo, 

revelando ser um intelectual orgânico na visão gramisciana.  

                                                           
462 CARULA, Karoline. Intelectuais, Modernidade e Questões raciais: as análises de Ladislau Netto, no 

Museu Nacional, sobre os negros (Rio de Janeiro, 1870–1885), in: Tradição e Modernidade no Mundo 

Ibero-Americano. Rio de Janeiro: Contracapa Livraria. 2017, p. 
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Neiva faz parte de um grupo de intelectuais que inaugurou, no Brasil, um modo 

de pensar a saúde pública através da pesquisa, e não somente através da clínica médica.  

Ocupou diversos cargos públicos que conjugou com a pesquisa científica e a vida 

pública. Foi pai e esposo dedicado, fato revelado nas correspondências entre seus pares. 

Com tudo se preocupava, desde a educação das crianças, como da falta de entes queridos 

em brincadeiras cotidianas. Também era comum que periódicos publicassem a rotina da 

família, em função das inúmeras viagens acompanhado pela família, fato esse que o levou 

a cuidar pessoalmente da educação do mais velho: Arthur Hehl Neiva. Mesmo sendo um 

intelectual dedicado ao trabalho, cujo lema era: “trabalhe, trabalhe, nada resiste ao 

trabalho”, Arthur Neiva pôde conciliar carreira, ciência, família e amizade, como bom 

positivista que era.  

Para encerrar, é necessário dizer que o nosso trabalho é apenas uma ponta de uma 

gama de pesquisas já desenvolvidas por outros pesquisadores que viram em Arthur Neiva 

um potencial sobre questões ligadas ao nacionalismo e racialismo científico. A novidade 

em nossa pesquisa é a ampliação do pensamento de Neiva ao trato da modernidade, fato 

que ele divide com seu amigo Monteiro Lobato. Dessa forma, a pesquisa em si aponta 

para novas perspectivas, aqui não buriladas, como remexer no acervo da Fiocruz, além 

do pesquisado: “Os relatórios de Viagens...”, porque a Fiocruz possui um Pavilhão 

dedicado a Arthur Neiva, isto nos proporciona pensar em quantos artefatos existem, e que 

por outrora terem sido manipulados por Neiva, são capazes de nos responder sobre os 

vestígios de uma época, bem como de seus agentes sociais. No acervo da FGV/CPDOC, 

cuja correspondência encontra-se em dois arquivos: (1) Arthur Neiva (pai) e (2) Arthur 

Hehl Neiva (filho). Por conta da demanda do tempo, priorizamos o arquivo do pai, o que 

nos suscinta a pergunta: o que deve ter no acervo do filho? São essas indagações que nos 

conduzem a certeza de que outros temas poderão aparecer ainda sobre Arthur Neiva. 

Também o recorte de tempo da pesquisa, (1910 a 1922), não nos permitiu discutir a vida 

pública de Neiva no Instituto Butantã (1918-1931), nem tampouco como interventor da 

Bahia (1931-1937). 

Sendo assim, a reflexão que se faz presente é que esta pesquisa não detém um 

trabalho acabado, sendo somente a ponta de um iceberg.  
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