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A PENE~TRA(;A.O BRANCA E A DIFUS.AO DA 

TUBERCULOSE ENTRE OS fNDIOS DO RIO NEGRO 

por 

ETTORE B10CCA 

A penetragao do branco na floresta tropical americana 
leva doenc;as que ainda nao existiam entre os indigenas. A tu
berculose e o exemplo mais tragico seja pela impressionante 
gravidade do decurso da doenga entre os indios, seja pela ra
pidez com que a inf ecgao se propaga. 

E perfeitamente conhecido que as populagoes que nunca 
tiveram contacto com a tuberculose, coino as populac;oes indi
genas da America, da Africa e de outras partes do mundo, nao 
possuem resistencia imunitaria; isto e considerado o motivo 
prihcipal da gravidade da tuberculose entre os indios. 

Existem documentos certos que ate 1930 a tuberculose nao 
tinha aparecido no Alto Rio Negro. , 

No ano 1944 de volta da viagem de estudo na regiao de 
Uaupes e do Alto Rio Negro, apresentei as autoridades missio
narias uma relac;ao sanitaria na qual concluia: "A doenc;a 
mais petigosa e difundida e a tuberculose. Pode-se afirmar 
que nao existe mais um pGYoado indio, na margem dos maio
res rios, onde nao se encontrem casos de tuberculose... A 
gravidade, bem como a rapidez do decurso sao espanto
sos ... 

"Eu penso que seja ainda tempo para combater este pe
rigo. Trabalhos recentes, feitos na Capital Federal por A. 
de Assis estao demonstrando o grande valor profilatico da 
v:acinagao antitubercular entre as crian~as de familias tu
berculosas. 0 isolamento de doentes contagiantes e indis
pensavel para impedir uina rapida difusao da doenga. Os 
outros problemas sanitarios, inclusive a malaria, nao sao 
preocupantes. 

"Sinto-me, portanto, autorizado a apresentar as seguin
tes propostas: 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org



W4 REVISTA DO ~SEU PAULISTA, N. $., VOL. xtV 

l} VacinaQ~o antitu'beroular preven,,tiva de tOdas as cpao
~as (trabalho facil para os nU:ssi:onarios-qu·e gozam cle 
enorme prestig,io moral entre es indios) . 

2) Cria&io de um. hospital de isolamento para Q§ tuberC,u- · 
loses eom formas abertas, pOs$ive1tnente em .;rauarete." · 
De:vido a gravidade do problema, que e pratioamente 

identico em tMas as ~egioes amd'a habitadas por indios, OJ 
Pfo.f! Dr. Herbert B:aldus apresentQ.u ao X10fIV Cc>ngre$s~ 
Internacional de Americanistas.,. reunido em Viena_, em 1960,~ 
uma moQao de E. Biocca, a :qua.I reeebeu aprova~ij;o un~ime. 
E o seguinte o seu teor~ 

C~sidetfi,n_g that it is well known that' certain epidemlc-: 
d.iseases partieul~r 1 y tu bereulosis) ~re destroying thousanas .. 
of American Indians every year; 

cons·idenng that little has ti.een done to face t~ese ur
gent sanitary problems and that these problems are common_ 
to most countr1es of the Americas where there 1s still an 
Indian. population, 

the .Internation.a1l Crxngress -of :4..mere.a·nists ReqY.ests the· 
W@rla. Health_ Organizatio'f],,, 

1) m eofisider the sanitary pTobiem (tuoorculosisi:
verminosis- -etc·.) .of the Tndian populatiens of the Ame
ricas as one of its .ebjeetives; 

2) to stu.t'fy the possibility Qf p:r.actcical work being- done· 
in the course of the next' y.ears for tbe pr:.otection of the 
health and Iite of Indians. in association with local govetn-
ments, mission.s., etc .. , ineluqing vaccination,_ ere.ction oi isa- 
lating buildings, chemotherapy,. chemo-propnylax:is, ·etc .. 

Em 1962 escreve o Padre Alctonllio Bi'Q;z.zi Alves d-a, Sil- ~ 
va . no seu livro: "A c~viliz~9ao indigena po t:raupe,s"' 
(1962.,, p. 68): "l\Iais .alaon~nte ainda e 0 perigo d.a tubereu-
1ose~ En:viado ~elo governo colembiano., o tisiologis.ta DF-
Alvaro Arguillo 'Pinzon, visitau em a~iistQ de 195.S a~ 
populaQoes do Uaupes e Papuri. Loge a.p6s a visit~ ,,qu.~ f~z aos · 
povoados. das ma_rgeim.- cotq:qibiaoo e \':rasil&ira deste. Ultimo· 
rio, aj:irmou-niGs_ em Jauarete que 75% da popul~ao inai
gena j a se achava eontagiada :R.elo b.aeiJ:o, de Koen. A aflrma- · 

- , ~ 1 t , ·1 .,, 9ao e u.o orosamen e ve!!oss1m1 ~ . , . 

*** 
A ExpediQ.io cientific.a italo-brasileira na flores,t.a eq'l,la

torial americana con$iderou entre seus ptincipais objeetrvos~~ 

, 
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•O e$tudo das causas que favorecem a difusio da tuberculo
se na floresta equatorial e os possiveis meios de combate a es
·ta doen~a. 

Num relat6rio anexo foi apresentado um detalhado pro
·grama de combate a tuberculose no Rio Negro. 0 presente 
estudo refere-se as principais causas que favorecem indireta
·mente a difusao da tuberculose. 

A vida .dos missionarios e das mais perigosas e dificeis. 
:Homens e mulhe.res dei:xam as suas terras e os seus familia
res no ilnico desejo de poder terminar as suas vidas cotn a 
certeza de ter feito obras de bem. 0 mesmo pode ser dito 
daqueles homens generosos que se ocupam destes problemas 
no ServiQo de Prote~ao aos 1ndios e em outras institui~oes. 

E dever do medico e do bi6logo mostrar~Ihes que nem tu
do <? que e feito com 0 fim de proporcionar 0 bem e util, mas 
que as vezes, ao contrario pode levar a tragicas conseqiiencias. 
Nao _e possivel imaginar maior desolaQao para um missionario 
do que ver morrer, vitima da tuberculose, um menino que-vi
vi-a livre e sadio no ma to ~ pensar que f oi a sua obra de amor 
e (Jaridade que o levou a um Iugar contaminado. 

A catequiza~io ea transforma~io da vida e da cultura 
india devem se processar lentamente e com um continua 
controle cientifico. 

Consideramos portanto util relatar com a devida sinee
ridade e obj ectividade os aspectos delicados do problema, 
porque estamos persuadidos de que a maioria das causas que 
favorecem a propaga~ao da tuberculose poderia ser evitada, 
examinando sem preven~oes os problemas que se apresen
tam. 

1) Os eolegios 

A principal tarefa dos missionarios e representada pe
la conversao dos indlos e pela sua educ~ao escolar. !!ste 
nobre trabalho cria imedia tamente problemas sanitarios 
de enorme gravidade. 

Os jovens indios ficam reunidos as centenas nos gran
des colegios. No Rio Negro foram construidas imponentes e 
monumentais aldeias missionarias. 0 sistema de vida dos 
jovens i11dios muda l'.)ruscamente: passam de uma vida livre 
na mata e nas malecas a uma convivencia estreita. Ate 
quando a tuberculose nao se havia manifestado, a vida nos 
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colegios nao apresentava problemas serios. Nas atuais con
di~oes, os colegio~ reunem meninos que vem de regioes on
de o morbo ainda nao chegou e meninos que vem de regi6es 
onde a tuberculose ja esta muito espalhada. Nas aulas 
escolares, nos refeit6rios, nos dormit6rios, os meninos vivem 
em continuo contacto e, inevitavelmente, depois de alguns 
meses, quase todos ficam contaminados, seja pela grande 
suscetibilidade dos indios a tuberculose, seja pela promis
cuidade de doentes com sadios. 

Tetminados os cursos, as crian~as voltam a suas casas 
e malocas e, se doentes, transformam-se em difusores de tu
berculose, a qnal, dessa maneira, chega a lugares onde o 
brahco ainda nao havia chegado. 

Os colegios, portanto, que de um lado representam _a 
maior das realiza~5es no campo educativo, escondem o maior 
dos perigos no campo sanitario. 

:E portanto absolutamente urgente enfrentar o proble
ma duma forma cientifica e racional, praticando o teste tu
berculinico em todos os alunos, vacinando os individuos ne
gativos ao teste, antes de aceita-los nos colegios, e isolando 
e tra tan do os doen tes. 

2) Os hospitais 

0 merecimento das Missoes Salesianas consiste na cria
~ao dos ilnicos hospitais existentes no Rio Negro. ~stes ho~
pitais recolhem sejam os doent~s ·das colegios missionarios, 
sejam os da popula~ao da zona. Infelizmente o mesmo pro
blema que se tinha apresentado nos colegios veio a apresen
tar-se numa forma aihda mais tragica nos hospitais onde 
vieram a ser internados doentes moribundos, atacados de 
tnberculose, perto de malaricos ou de doentes de outras mo
lestias nao con tagiosas. 

Os hospitals se transformaram. assim nos mais perigo
sos focos de difusao da tuberculose. A mesma cozinha, a 
mesma lavanderia, as mesmas salas para tuberculosos e nao 
tuberculosos, em locais nao prote·gidos contra as mf>scas sao 
as causas principals que contribuem para a difusao da tu
berculose. Os missionarios e as missionarias, numa dedi
ca~ao her6ica, estao entre as primeiras vitimas. O pr6prio 
Monsenhor Marchesi ficou gravemente doente depois de 
ter apanhado a tuberculose assistindo os doentes. 
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0 problema dos hospitais e um dos primeiros que de
vem ser resolvidos. Chegamos a conclusao de que, se ~s 
hospitais tiverem que continuar recebendo indistintamente 
tuberculosos e nao tuberculosos, melhor seria f echar os hos
pitais. Em Uaupes, a pergunta feita por n6s a um mo~o 
gravemente tuberculOSO;. desde quanto tempo era doente, ele 
respondeu que o sabia exatamente: "Desde o dia em que eu 
entrei no hospital p.~na tratar da gripe e fiquei vivendo per
to de dois que :r;norriam de tuberculose." 

· A constru~ao de hospitais para tuberculosos e a inter
di~ao de acesso de tubetculosos contagiantes a outros hospi
tais constituem a unica solugao para o problema. 

3) As malocas e as casas dos "civilizados" 

Os indios moravam e, em alguns rios · menores, ainda 
moram em grandes constru~oes (malocas) com tetos e pa
redes recobertas de folhas de palmeira caprichosamente 
trabalhados. Estas grandes casas comuns sao caracteriza
das por um ambiente espa~oso no qual circula constante
mente o ar e no qual os fogos acesos de cada familia man
tem uma temperatura agradavel e uma umidade bastante 
baixa. A fuma~a tem uma evidente a~ao desinfestante . 
geral. 

Entre as maloc·as indias as dos Yanoama, que vivem 
espalhados na imensa regiao do norte do Rio Negro ate o 
Orinoco, sao as mais sadias, abertas para um grande patie 
central, ao ar livre, constantemente iluminadas pelo sol. 

A maloca na sua estrutura arquitetonica representa 
tambem a estrutura social do grupo que nela vive. Ate que 
os indios continuem vivendo na maloca, continuam eles ob
servando os seus costumes ea sua cultura. Por isso a pene
tra~ao missionaria e civilizada sempre procurou substituir as 
malocas por casas familiares. Infelizmente as casas dos 
"civilizados" do interior da America Tropical, feitas de pa
redes de barro, apresentam serissimos aspectos sanitarios. 
Sao em geral escuras e umidas, a fuma~a nao pode circular 
e as paredes se transformam freqiientemente em ninhos de 
insetos hemat6fagos. Nestas condi~oes, como e bem conhe
cido, as secre~oes organicas contendo bacilos tuberculares 
se conservam contagiantes por muito tempo. 

~ nossa firme opimao que as malocas s6 poderiam ser 
destruidas quando fosse possivel fornecer aos indios tipos 

l 
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-de habit~oes e de vida mais higienicas e sadias ( o que nio 
..acontece absolutamente com as casas de barro e de ci
mento). 

Se por razoos de Qrdem moral ou religiosa se achar in-
;.dispensavel destruir as grandes moradias coletivas~ .elas de .. 
verao ser substituidas por moradias cujo tipo deve ser estu
dado tecnicamente, posslvelmente de madeira e folhas de pal
-nieira, considerando as exigeneias da vida na. floresta equato
.rial. 

4) A nudez dos indios e as roupas dos "eivilizados" 

Sabe-se que o sistema melhor para f ortalecer o fisico e 
aumentar a sua resistencia as infec~oes, e de acostuma-lo ao 
-ar livre e aos raios do sol. Nas colonias infantis do mundo in
teiro procura-se manter as criahgas quanto mais sem rou
pas, levando uma vida em contacto com a natureza. Tudo 
isto e ainda mais necessario nas regioes quentes e tropicais 
onde a umidade e o calor provocam transpir~ao continua. 

Nas condi~oes de vida na floresta tropical qualquer tra
balho, quando o corpo esta recoberto de panos, leva a uma 
transpira~ao c'Ohtinua com a constante aplica<_;ao d.e um em
plastro quente-funido sobre o corpo. 1:: hem conhecido o 
perigo sobretudo para infec~oes brohco-pulmonares de ter 
Ym vestido molhado no corpo. 

Desde milhares de anos os indios estao acostumados a 
sua nudez, mais modesta, como escreveu Wallace (1853) , do 
·que mu.itos provocantes vestidos do mundo civilizado. A 
nudez, porem, cria problemas serios no mundo religioso, por
que esta ligada frequenten1ente, na nossa cultura, ao relaxa
.111en to moral. Os missionaries em geral consideram tam
bem a nudez india como pecaminosa e procuraram e procu
ram elimina la. Contemporaneamente os indios, circunda-
-dos por um mundo hostil querem se adapt~r a este mundo; 
a maneira mais simples e rapida e representada pelo uso das 
mesmas roupas. 

Alem disso, na floresta nao existe co-mercio de roupas, e 
os indios em geral continuam levando no corpo as mesmas 
vestes sujas, ate cairem em frangalhos. E nossa opiniao que 
o problema do vestuario deveria ser novamente estudado 

-sob um aspecto mais moderno e liberal, limitando os panos 
ao minimo necessario para cobrir as partes sexuais e deixan
-do o resto do corpo perfeitamente livre. Isto representaria 
uma economia notavel e uma grande vantagem para a sau-

" 
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de e para a estetica. Bever-se-ia na flotesta tropical, educar 
tambem os civilizados, ensinando-lhes a expor ao sol e ao ar 
livre a maior pa.rte do corpo, segundo as indica~fies da higie
ne moderna. 

5) A aJimenta~ao; a dependencia economica; a higiene 

1; suficiente ter tido contacto, com grupos indios 
afastados da nossa "civilizagao", que mantem ainda as suas 
velhas tradigoes e habitos alimentares, para perceber como 
eles tern conseguido um 6timo equilibrio alimentar. Com 
excegao de alguns periodos nos quais a insuficiencia de co
mida pode provocar estados temporaries de desnutri9ao, qlJ.a
se sempre os indios sao bem nutridos e nao apresentam evi
dentes sinais de avitaminose ou de outras serias deficiencias 
ali.JJientares. Uma observ:agao interessante., por exetnplo, 
pode ser feita nos dentes. Entre os Yanoama nao encon
tramos caries dentarias e era impressionante comparar as 
suas maillfficas dentaduras com as dentaduras completa
mente destruidas pelas caries dos "civilizados" que moram 
no Rio Negro. Os indios nos indicavam coma causa da ca
rie a diferente alimentagao, sobretudo o uso do sal de co
zinha. 

Uma das opinioes mais comuns entre os "c'ivilizados'.~ e 
de considerar errada ou repugnante toda a alimentagao que 
se afastar dos esquemas habituais. Enquanto sao admiti
dos na nossa alimentagao artr6podes aquaticos como lagos
tas e camaroes, ·sao decididamente recusados artr6podes ter
restres como f ormigas, gaf anhotos ou larvas de cole6teros, 
que, pelo contrario, sao muito api:eciados pelos indio.s. As
sim pode-se dizer do sal de cozinha, desconhecido pelos in
dios e introduzido pelos "civilizados". 

Com a penetragao da nossa eivilizagao assiste-se a uma 
contemporanea transforma~ao do tipo de alimentagao dos 
indios. Muitos alimentos, quais a maior pal'te dos artr6-
podes e reptis, sao abandonados e substituidos por carnes 
salgadas etc.; os frutos do mato nao representam mais a 
mesma importancia de antes. 0 sal de cozinha transforma
-se numa necessidade alimentar. 

Os indios perdem os seus habitos alimentares e se enver
gonham de 'ingerir certos alimentos (diflcilmente um indio 
aculturado camera insetos ou cobras na frente de um civi-
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lizado, negando de ter estes costumes alimentares), adap
tando-se progressivamente aos alimentos dos "civilizados". 

Nao ha duvida de que a alimentac;ao dos brancos na flo
resta tropical americana e quase sempre irracional, rica em 
produtos conservados e salgados, deficiente em vitaminas, 
sais minerais e alimentos frescos. Seria muito mais util 
para a saude se os brancos estudassem a alimentac;ao india, 
que tern experiencias seculares e a ela se ad.aptassem, do 
que como atualmente estamos fazendo., adaptar os indios ao 
nosso tipo de alimentac;ao. 

* * * 

A transf ormac;ao do ti po de alimentac;ao e condicionada 
nao somente ao desejo dos brancos de introduzir o nosso sis
tema de vida, como tambem a perda de independencia eco
nomica e alimentar das comunidades indias. 

As Missoes, assim como os centros do Servic;o de Prote
~ao aos fndios, representam lugares de grande atragao para 
os indios, porque distribuem produtos manufaturados, ,eo
mida e roupas. 

As necessidades da vida "civilizada" para eles nao exis
tiam, comp nao existia 0 habito do trabalho que nao fosse 
a cac;a, pesca e cultu:ra das ro~as. 1!:les, portanto, rapida
mente se habitli.am a receber, mas nao se habituam com a 
mesma facilidade a trabalhar porque nao podem entender 
o significado da palavra. Preferem, portanto, ao inves de 
procurar o alimento nas matas e nas roc;as, pedi-lo e recebe
-lo quase de grac;a, como caridade. 

Alem disso a destruic;ao das malocas e o aldeiamento em 
casas de barro e cimento fixam os indigenas no mesmo lugar 
e impede ou dificulta enormemente o nomadisino em pro
cura de alimentos. A alimentac;ao irracional dos "civiliza
dos" diminui as resistencias organic·as e favorece indireta
inente a tuberculose. 

• * * 

Um aspecto que merece, enfim, ser lembrado e a 
transform.acao dos babitos de higiene como conseqi.iencia da 
acultura~ao, porque muitas vezes os indios abandonam as 
suas normas de vida sem substitui-las por outras melhores. 
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Querernos apresentar um exemplo significativo. Todos 
os indios Yanoama tern um gr.ande puaor nao sornente em 
rela~ao a func;6es erganicas, camo as pr6prias f ezes. 
No recente estudo entre os Yanoama nao aculturados foi 
impossivel para n6s obter, destes indios, material fecal para 
analise, mesmo prometendo presentes desejadissimos, como 
facas, machados etc. 1:les iam para as suas func;oes lo:Qge 
da maloca, escondidos no mato e sempre abai.xo da corrente
za d~ agua que paS;sa perto da maloca~ onde vao procura;r 
agua; para o uso alimentar. Nunca se observam nos, cami
nhos do mato fezes humanas que aparecem s6 quando che
gam os "civilizados". Nas malocas as fezes das crianc;as e 
dos cachorros sao logo recolhidas em grandes folhas e joga
das em lugares escondidos. Impressionante e a transfor
mac;ao destes habitos higienicos como consequencia da acul
tura~ao. 0 fecalismo humano domina o ambiente: Numa 
Missao do Alto OrinQco os indios iam evacuar a quatro ou 
cinco metros das casas de barro recentemente construidas 
pertp da praia, atraindo, assim, milhares de m0scas. Tao 
completa e a transf ormagao dos conceitos de higiene que 
numa Missao por n6s visitada os Missionarios come~aram a 
notar que a agua que bebiam tinha um exquisito gosto aro
matico. Finalmente descobriram que todas as noites um 
jovem indio Yanoama ia defecar na agua dos caixoes que se 
encontravam ao lado dos dormit6rios. 

* * * 
Concluindo, nos apresentamos com um verismo que po

de ser considerado ate repugnante, alguns aspectos da acul
turagao que favorecem a difusao das doenc;as e, em particu-
lar, da tuberculose. -

Poder-se-ia objectar que a acultura9ao apresenta sobre
tudo aspectos positivos que permitem aos indios entrarem 
com dignidade e pariqade nas coletividades nacionais. Se
ria r1diculo negar OU diminuir estes aspectos. Seria tam
bem absurdo pensar que com os atuais progressos tecnicos 
a vi4a e a cultura india possam resistir na sua forma ori
ginal. 

Por outro lado, consideramos ter feito coisa util indican
do aqueles aspectos negativos da penetra~ao branca, que o 
nosso olho de medico e de bi6logo permite observar. 

As medidas que deveriam, a nosso ver, ser tomadas na 
luta contra a tuberculose sao as seguintes: 

' 
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1) Evitar cuidadosamente a convivencia de tuberculosos e 
nao tuberculosos nos colegios e nos hospitais; isola~r e 
tratar os doentes; vacinar com BCG todos os individuos 
result.ados negatives as provas tuberculinicas e todos os 
indios que moram nos rios onde a tuberculose ainda nao 
penetrou. 

2) Respeitar ao maximo as malocas indigenas. Quando 
se achar absolutamente necessario destrui-las, dever-$e
-ia substitui-las por habitagoes cientlficamente estuda
das e nao como as casas de caboclos, escuras, umidas e 
anti-higienicas. 

3) Reduzir ao maximo as roupas, limitando-as ao que e 
considerado indispensavel para a decencia, porque e 
bem conhecido o valor profilatico e curativo do ar livre 
e do sol, na regiao tropical. 

4) Respeitar a alimenta<;ao indigena evitando de introdu ... 
zir alimentos irracionais dos civilizados como carnes 
salgadas, sal de cozinha etc., mas favorecer a contintia
gao do tipo de alimentagao dos indios com experiencias 
seculares que ate hoje p~rmitiu a sua sobrevivencia. 
Conservar a independencia economica dos grupos nO-
mades ou seminomades de indios, evitando de fixa-los 
definitivamente em lugar com aldeias de, casas de barro 
e com uma economra insuficiente, ligada, em forma se
miparasitaria, a.s nossas instituigoes. 
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