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RESUMO 

A presente dissertação analisa a participação do estado do Piauí nas exposições do início do 

século XX, sobretudo, na Exposição Nacional de 1908, na Exposição Internacional de 1922 e 

na Exposição Estadual de 1923. O objetivo é compreender de que forma as elites políticas, 

econômicas e intelectuais piauienses se utilizaram das exposições enquanto meio de 

divulgação das potencialidades econômicas do estado, no intuito de atrair investimentos das 

esferas do governo para sua exploração, integração e modernização. Para essas elites, o atraso 

do Piauí nas primeiras décadas do século XX era resultado do abandono do governo central 

que não destinava auxílios financeiros para a região. Como forma de superar esse quadro de 

isolamento e decadência, passaram a apostar na divulgação das riquezas do território. Nesse 

contexto, as exposições foram percebidas como cenário ideal para efetivação dos seus 

interesses, na medida em que reuniam a produção econômica dos diferentes estados da 

federação. Logo, pensando nesses aspectos, buscamos refletir a respeito dos debates e ações 

voltadas para exploração, integração e modernização do Piauí. Como principais fontes, 

utilizamos os relatórios dos governadores, o relatório da viagem científica de Arthur Neiva e 

Belisário Penna, periódicos piauienses, catálogos das exposições de 1908 e 1923 e as 

correspondências da comissão da exposição de 1922.   

Palavras-chave: Exposições – Piauí – Integração – Modernização  
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ABSTRACT 

This dissertation analyzes the participation of the state of Piauí in the exhibitions of the 

beginning of the twentieth century, especially in the National Exhibition of 1908, in the 

International Exhibition of 1922 and in the State Exhibition of 1923. The aim of this study is 

to understand how political, economic and intellectual piauienses' elites used these exhibitions 

as a mean of disclosure of the state's economic potential to attract investment from the 

government for its exploration, integration, and modernization. For these elites, the 

backwardness of Piauí in the early years of the twentieth century was a result of the 

abandonment of the central government which did not allocate financial aid to the region. To 

overcome this isolation and decadence, Piaui’s elite started to disclosure the wealth of the 

territory. In this context, the exhibitions were perceived as an ideal scenario for the 

achievement of their interests, as it brought together the economic production of the different 

states of the federation. Therefore, thinking about these aspects, we seek to understand the 

discussions and actions towards exploration, integration, and modernization of Piauí. As main 

sources we used the governor’s report, the scientific field trip report of Arthur Neiva and 

Belisário Pena, Piauí journals, exhibition's catalogs of 1908 and 1923 and correspondence of 

the exposition's commission of 1922. 

Keywords: Exhibitions - Piauí - Integration - Modernization 
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Introdução 

 

O presente trabalho busca analisar a participação do estado do Piauí nas exposições do 

início do século XX, sobretudo, na Exposição Nacional de 1908, realizada em comemoração 

aos cem anos de abertura dos portos do Brasil, na Exposição Internacional de 1922, 

comemorativa do centenário da independência do Brasil e na Exposição Estadual de 1923, 

organizada como parte das festividades do centenário de adesão do Piauí à independência. Os 

eventos expositivos foram percebidos pelas elites políticas, econômicas e intelectuais 

piauienses como possibilidade de divulgação e exploração das potencialidades econômicas do 

estado, a fim de atrair investimentos das esferas do governo ou até mesmo capital estrangeiro 

para a região. Nesse sentido, esta dissertação possibilita uma reflexão acerca dos debates e das 

ações em torno da integração e modernização do Piauí.   

O recorte temporal abrange as primeiras décadas do século XX e sua escolha justifica-

se por compreender o período de realização das exposições acima mencionadas. Além disso, 

foi nesse contexto que se verificou uma intensificação nas reclamações das elites locais em 

relação ao atraso e ao abandono em que vivia o estado. Assim, buscaremos observar como o 

discurso de isolamento foi usado para atender interesses políticos e econômicos de uma região 

percebida como sertão desde suas primeiras representações, ou seja, a relação entre 

exposições, integração e modernização.  

O estudo sobre as exposições surgiu das pesquisas realizadas para escrita da 

monografia de conclusão do curso de Licenciatura Plena em História na Universidade Federal 

do Piauí, intitulada “Ecos do progresso, ruídos de civilização: as exposições estaduais no 

Piauí do final do século XIX e início do século XX”, na qual se buscou compreender a 

participação do Piauí nos eventos como forma de inserção do mesmo nas políticas de 

modernização implementadas no início do século XX, enfatizando, sobretudo, os aspectos 

ideológicos e as ideias de progresso e civilização fortemente vinculadas através dos eventos. 

A pesquisa teve início no ano de 2014 e foi desenvolvida junto ao Núcleo de Pesquisa e 

Documentação em História – NUPEDOCH, do qual fiz parte enquanto graduanda em 

História.   

A partir das leituras sobre o tema, foi possível perceber que as exposições universais, 

inauguradas na segunda metade do século XIX, traduziam de forma peculiar a ideia de um 

projeto científico e tecnológico de modernização das sociedades, idealizado no bojo das 

grandes nações capitalistas europeias que buscavam a todo instante legitimar seu 
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desenvolvimento, articulando sua imagem aos produtos que eram exibidos nos grandes 

certames. 

No entanto, antes do Brasil adentrar oficialmente no mundo dos espetáculos, teria 

realizado eventos nacionais como forma de radiografar as riquezas existentes em seu 

território. Assim, em 1861 o país organizou sua primeira exposição nacional no Rio de 

Janeiro, em preparação à Exposição Universal de Londres de 1862, quando convocou todas as 

províncias para apresentarem suas produções no intuito de selecionar os melhores produtos 

que seriam enviados. As exposições que se seguiram apresentaram o mesmo formato na sua 

estrutura organizacional: primeiro realizavam-se exposições locais em cada província, em 

seguida reuniam-se todos esses produtos na capital do país para serem expostos em 

exposições nacionais e, por fim, os produtos vencedores representariam o Brasil nas 

exposições universais. 

A proposta do Brasil de organizar e participar das exposições do século XIX estava 

estritamente aliada ao progresso material e tecnológico da nação, sendo essa ideia propagada 

pelos idealizadores dos eventos no país desde a sua primeira participação na Exposição 

Universal de Londres, em 1862, até a grande Exposição Internacional, em 1922. No entanto, 

Margarida de Sousa Neves mostra que os eventos acabaram por revelar as especificidades de 

uma sociedade periférica, ao comparar seu desenvolvimento industrial com o de outras nações 

do globo (NEVES, 2001, p. 183). 

  Os resultados obtidos na primeira exposição nacional deixaram seus organizadores e 

colaboradores entusiasmados. Assim, os eventos ganharam grande destaque no cenário 

brasileiro tendo todo apoio do monarca D. Pedro II que passou a incentivar a participação do 

país nos eventos universais, como também, a realização de exposições em nível nacional 

(SCHWARCZ, 1998). As exposições procuravam modelar um novo modo de ver o mundo. 

Sob a óptica capitalista do consumismo e da cultura de massa, forjava-se uma classificação 

das atividades humanas em povos e culturas civilizados ou bárbaros, adiantados ou atrasados, 

desenvolvidos ou em desenvolvimento (HARDMAN, 1988). A partir dessa visão positivista, 

podemos entender o orgulho da recém-proclamada República brasileira em afirmar que as 

mudanças econômicas, políticas e sociais ocorridas nesse período seriam o reflexo da 

civilização que adentrava o Brasil. 

O Piauí aderiu às exposições ainda no século XIX, concorrendo na Exposição 

Universal de Paris, em 1867, na Exposição Universal da Filadélfia, em 1876, e na Exposição 

Universal de Chicago, em 1893. No século XX, o estado participou da Exposição Universal 
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de Saint Louis, em 1904, da Exposição Nacional do Brasil, em 1908, da Exposição 

Internacional do Brasil, em 1922, e ainda realizou uma Exposição Estadual, em 1923. Assim, 

motivadas pelas inúmeras transformações políticas, econômicas e sociais que atingiram o país 

no contexto de transição entre os séculos, as elites piauienses buscaram por meio das 

exposições realizar uma espécie de propaganda das riquezas existentes em seu território, 

como forma de superar a construção de uma região atrasada em favor de uma imagem 

moderna. Os eventos tornaram-se o meio ideal para a concretização de tal projeto, na medida 

em que possibilitaram a reunião, em um único lugar, da produção econômica nacional.  

Nesse sentido, compreender a participação do Piauí nas exposições do início do século 

XX só se faz possível na medida em que entendemos o lugar ocupado pelo estado no contexto 

nacional.  As informações relativas a esse período evidenciam que a região lutava com grande 

dificuldade para superar as inúmeras crises que afligiam sua economia, considerada 

“decadente” (SANTANA, 2001). Além disso, desde a segunda metade do século XIX, as 

transformações econômicas eram apontadas como lentas, na medida em que o Piauí não 

acompanhava o ritmo de outros estados localizados no sul e apresentava uma formação 

territorial baseada em um sistema econômico “periférico de subsistência” (QUEIROZ, 2006). 

Tais aspectos, apontados por autores da historiografia piauiense, são entendidos a partir da 

análise da influência dos fatores econômicos sobre a região que seria responsável pelas 

peculiaridades locais e teriam acentuado ainda mais as diferenças inter-regionais.  

Essa questão das diferenças regionais alcançou proporções ainda maiores ao longo da 

Primeira República, quando o norte perdeu sua força econômica e política em virtude do 

declínio da economia açucareira e da diminuição da sua representação em esfera federal 

(PANDOLFI, 1980, p.341). O “modelo federalista desigual”, implantado a partir da 

constituição de 1891, teria conferido a determinados estados uma maior participação no jogo 

político, cujo poder de interferência estava relacionado à “capacidade de construção de 

alianças de seus atores” (VISCARDI, 2017, p.122). Assim, as disputas políticas e econômicas 

acabavam girando em torno desses estados-atores que representavam interesses regionais 

(VISCARDI, 2017). E nesse contexto, os interesses estavam voltados para o sul com o 

mercado produtivo do café. Diante disso, a questão do abandono passou a ser cada vez mais 

recorrente nos discursos e representações acerca do norte do Brasil. 

 As reclamações em relação à falta de recursos do governo federal voltados para 

exploração das riquezas dessa porção do território eram expressas frequentemente em 

periódicos da época, como nos mostra o trecho a seguir retirado do jornal piauiense O 
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Apostolo: “conhecer sua pátria é prévia e indispensável condição para saber preza-la. Não se 

tem em devido preço o norte do país, assombroso e abandonado em suas riquezas, porque, - 

vos digo sem esboço, - é deveras pasmosa e lastimável a ignorância a respeito dele”.
1
 No 

Piauí, a percepção de uma região abandonada e atrasada foi reforçada com o declínio da 

atividade pecuária, sua principal fonte de renda. Desde então, o estado foi sendo associado 

cada vez mais a signos de decadência, estagnação e isolamento, ao mesmo tempo em que era 

destacado o seu potencial de desenvolvimento. As duas visões estavam presentes nos 

discursos locais e orientaram a elaboração dos projetos políticos de modernização do estado 

nas primeiras décadas do século XX. 

Nesse cenário, ocorreu a emergência da economia extrativa da borracha de maniçoba, 

da cera de carnaúba e do babaçu, apontadas pela historiografia local como responsáveis pela 

efetivação da integração do Piauí ao mercado externo, ao possibilitar uma maior circulação de 

capital e, consequentemente, a concretização de reformas urbanas na cidade de Teresina 

(QUEIROZ, 1994; 2006). Contudo, somente o desenvolvimento do extrativismo não foi 

suficiente para atender as demandas daquela região, tendo em vista que se desejava a 

exploração das demais indústrias econômicas, como a agricultura e, principalmente, a 

pecuária. Assim, para que tal objetivo fosse alcançado era necessário que houvesse uma 

completa integração territorial – dentro do próprio estado, como também em relação ao 

território nacional e ao mercado externo – que só seria possível através da construção de 

estradas de ferro. Considerava-se que na medida em que os trilhos avançassem pelo território, 

o progresso chegaria às mais recônditas regiões, viabilizando o escoamento da sua produção 

econômica.  

Para comprovar que o Piauí possuía grandes riquezas inexploradas e que sua 

integração a âmbito nacional era necessária, suas elites apostaram na divulgação do território, 

como já mencionamos, sendo as exposições percebidas como mecanismo para evidenciar a 

diversidade produtiva daquela região, que apesar de toda dificuldade – uma indústria fabril 

sem capitais estrangeiros, uma atividade pastoril sem melhoramentos, uma agricultura pouco 

desenvolvida e uma atividade extrativa que perdeu importância a partir de 1914 – se 

apresentava como parte integrante da nação e reivindicava os mesmos auxílios que outros 

estados recebiam. 

A partir do contato com algumas fontes levantadas no Arquivo Público do Estado do 

Piauí – APEPI, localizado em Teresina, foi possível realizar uma análise inicial a respeito da 

                                                           
1
 As riquezas do Norte do Brasil: 1ª conferência do Dr. Antônio dos Passos Miranda, Jornal O Apostolo, 2 de 

junho de 1907, Teresina, Nº.3, p.3. 
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presença do Piauí nas mostras expositivas e perceber a importância das mesmas para aquela 

região. Entre a documentação pesquisada nessa instituição, encontram-se catálogos, relatórios, 

mensagens, jornais, revistas e livros. Entretanto, as informações a respeito dos eventos se 

apresentam de forma incompleta, deixando em aberto várias questões. Essa é uma das 

dificuldades enfrentadas por pesquisadores que se enveredam pelo estudo da história do Piauí, 

uma vez que as fontes são bastante fragmentadas e o acesso aos acervos é dificultado devido 

ao péssimo estado de conservação da documentação. Assim, foi preciso ampliar a 

investigação em outros arquivos e seguir a procura de informações, encontrando-as, com 

muita dificuldade, em instituições localizadas no Rio de Janeiro.  

A princípio, a investigação se concentrou no Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro (IHGB), no Museu Histórico Nacional (MHN), no Museu do Pão de Açúcar, no 

Museu de Ciência da Terra (MCTer), no Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro 

(AGCRJ) e no Departamento de Arquivo e Documentação da Casa de Oswaldo Cruz – 

(DADCOC). As fontes localizadas ofereceram poucas evidências a respeito do Piauí nas 

exposições, apresentando mais informações gerais sobre a organização das mostras 

expositivas. Além disso, naquele momento não tínhamos certeza da participação do estado na 

Exposição Internacional de 1922, uma vez que a documentação analisada não nos permitia 

inferir a esse respeito. A ausência de informações causava bastante inquietação, pois ao 

mesmo tempo em que as exposições eram apresentadas pelas elites piauienses como de 

grande importância, não conseguíamos dados que possibilitassem investigar de forma mais 

detalhada sua relação com os projetos de integração e modernização do Piauí. 

Por que eventos tão significativos não tiveram tanta repercussão no Piauí? A resposta 

naquele momento era que talvez as exposições não fossem importantes para o estado. 

Contudo, essa afirmativa passou a ser imprecisa no momento em que tivemos contato com 

uma maior variedade de fontes localizadas no Arquivo Nacional (AN), na Biblioteca Nacional 

(BN) e na Hemeroteca Digital. Nesses acervos foram encontrados documentos que nos 

possibilitaram conhecer, de forma mais detalhada, a apresentação dos produtos do Piauí na 

Exposição Nacional de 1908 e na Exposição Internacional de 1922. Assim, através do 

cruzamento de dados e de uma análise minuciosa, conseguimos responder algumas das nossas 

inquietações.  

Montar esse quadro da relação entre exposições, integração e modernização do Piauí 

não foi fácil. Muitas vezes tivemos que trabalhar com mais ausência do que com a presença 

de informações. Apesar disso, acreditamos que esta dissertação inaugura um conjunto de 
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possibilidades de análises futuras ao tratar sobre um tema ainda pouco estudado, tendo em 

vista que a participação do Piauí nas exposições ainda não despertou o interesse de muitos 

pesquisadores.
2

 Os estudos existentes até o momento são, praticamente, resultados do 

desenvolvimento das minhas pesquisas que tiveram início no ano de 2014. Nesse espaço de 

tempo, consegui ampliar bastante a análise acerca da temática, resultando na escrita de alguns 

trabalhos.
3
 Dessa forma, a justificativa que norteia esta pesquisa diz respeito às contribuições 

que se pretende dar à historiografia piauiense, como também à produção historiográfica 

brasileira sobre as exposições, tendo em vista os poucos estudos acerca da participação das 

províncias/estados nos eventos.
4
 

A dissertação encontra-se dividida em três capítulos. No primeiro capítulo, 

apresentamos o contexto piauiense de finais do século XIX e primeiras décadas do século XX, 

no intuito de compreender em quais condições se processou a elaboração de projetos políticos 

que visavam à integração e modernização do Piauí. Para isso buscamos identificar os aspectos 

que conferiram àquela região a identidade de sertão. Em seguida, construímos uma narrativa 

que evidenciou as estratégias desenvolvidas pelas elites políticas, econômicas e intelectuais 

piauienses para remissão daquele espaço, percebido como atrasado e isolado desde suas 

primeiras representações. As principais fontes utilizadas nesse capítulo foram relatórios dos 

presidentes de província, mensagens dos governadores do estado, relatório da viagem 

científica de Arthur Neiva e Belisário Penna, periódicos piauienses e publicações locais. 

No segundo capítulo, analisamos a participação do Piauí na Exposição Nacional de 

1908. Inicialmente, procuramos apresentar o cenário das exposições a partir dos debates 

historiográficos e das discussões por trás da sua organização, para em seguida entender o 

lugar ocupado pelo Piauí no certame e o seu contexto político naquele momento. Por último, 

                                                           
2
 Em relação aos trabalhos desenvolvidos sobre o tema no Piauí, temos conhecimento de um artigo de autoria da 

Nathália Nádja Sobrinho, intitulado Miragens do progresso: a organização da Primeira Exposição Estadual do 

Piaui, 1923. A Autora também desenvolveu seu trabalho de conclusão de curso sobre a mesma temática, no 

entanto, não conseguimos ter acesso.  
3

 SILVA, Laila Pedrosa da. “O Piauí nas exposições do início do século XX: circulação de ideias e 

modernização”. In: Anais do 5º Seminário Fluminense de Pós-Graduandos em História, Rio de Janeiro, 2017, 

p.1798-1810; SILVA, Laila Pedrosa da. “As laboriosas conquistas do progresso: as estratégias para integração e 

exploração do território piauiense nas primeiras décadas do século XX”. In: Anais do 16º Seminário Nacional de 

História da Ciência e da Tecnologia, Campina Grande, PB, 2018. 
4
 Entre os estudos que abordam a participação das províncias nas exposições podemos citar: OLIVEIRA, Almir 

Leal de. O Ceará na Exposição de Chicago (1893): ciência e técnica. Caderno de resumos do II Congresso Luso-

brasileiro de História da Ciência, 2003. CUNHA, Cinthia da Silva. As Exposições Provinciais do Império: A 

Bahia e as Exposições Universais (1866 a 1888). 100f. Dissertação (Mestrado em História Social) – 

Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2010. A respeito da participação dos estados nas exposições do século 

XX podemos citar: CUNHA, Cinthia da Silva. "a Bahia se mostrará digna do renome que a cerca": exposições 

na Primeira República (1908,1922 e 1923). 184f. Tese (Doutorado em História Social) - Universidade Federal da 

Bahia, Salvador, 2018. 
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discorremos a respeito da repercussão que a mostra provocou entre elites locais, dando ênfase 

nos produtos expostos. As fontes usadas foram o Boletim Comemorativo da Exposição 

Nacional de 1908, o Catálogo Resumido dos Mostruários da Exposição Nacional de 1908, o 

Catálogo dos Produtos do Piauí na Exposição Nacional de 1908, mensagens governamentais e 

periódicos piauienses do período. 

No terceiro capítulo, tratamos sobre a participação do estado do Piauí na Exposição 

Internacional de 1922 e na Exposição Estadual de 1923 em alusão às comemorações do 

centenário da independência do Brasil. Buscamos descrever como as elites políticas, 

econômicas e intelectuais se articularam no Piauí para as festividades, destacando a imagem 

que se pretendia afirmar através de sua participação nos eventos. Mostramos que naquele 

estado prevaleceu uma discussão que compreendeu uma visão negativa de abandono e atraso 

ao mesmo tempo em que havia uma ampla valorização das suas riquezas. Entre as fontes 

analisadas, podemos citar a revista A Exposição de 1922, a revista do Instituto Geográfico e 

Histórico Piauiense, o Catálogo dos produtos do Piauí na primeira Exposição Estadual de 

1923, o Livro de Ouro Comemorativo da Exposição Internacional de 1922, os Telegramas da 

comissão organizadora da exposição de 1922, periódicos piauienses e publicações locais.   

Por fim, nesta dissertação desejamos apresentar o processo de construção de projetos 

de integração e modernização de uma região que teve sua identidade formada a partir do 

atraso, do isolamento, do abandono e das doenças. Sua construção perpassou pelas definições 

de “sertão ardente e indolente”, “sertão árido e ingratíssimo”, “sertão doente” e “sertão 

moderno”. Nesse percurso as exposições surgiram como incremento aos planos de 

modernização e integração do estado, uma vez que a intenção era atrair investimentos e 

demonstrar que o Piauí não estava à parte da nação brasileira. 
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Capítulo 1 - Sertão ardente e indolente: o Piauí e as estratégias para sua modernização e 

integração nacional 

 

Ao longo da história, o termo “sertão” assumiu diferentes significados, tanto positivos 

como negativos. A extensa bibliografia existente sobre o tema nos possibilita entender como 

esse discurso dual foi sendo formulado e atribuiu à determinadas regiões características sem 

as quais parece impossível pensá-las.
5
 Ao discutir sobre os diferentes significados de sertão, 

Janaína Amado mostra que desde o século XIV os portugueses empregavam a palavra para se 

referir a “espaços vastos, desconhecidos, longínquos e pouco habitados” (1995, p.148). No 

Brasil colonial, o termo teria sido usado com a mesma finalidade, porém com uma 

significação específica, portanto, para autora a ideia de sertão é variante, podendo ter 

“significados tão amplos, diversos e aparentemente antagônicos”, dependendo da posição 

social e espacial do anunciante, sendo seu uso mais simbólico que geográfico (AMADO, 

1995, p.148). Assim, enquanto sertão significava inferno a depender do ponto de vista, 

poderia significar também, paraíso, “tudo dependeria do lugar de quem falava” (AMADO, 

1995, p.150). Diante disso, sertão não pode ser entendido unicamente como espaço 

geográfico, mas como uma construção social que serviu como base para formulação de 

diferentes interpretações sobre o Brasil.  

As definições de sertão estavam estritamente relacionadas a aspectos culturais, 

geográficos e sociais. Assim, Lucia Lippi Oliveira (2015, p.22) salienta que não existe um 

único sertão, mas muitos sertões, tendo em vista as particularidades existentes em cada região 

                                                           
5
 Entre alguns autores que fazem uma abordagem sobre sertão podemos citar: AMADO, Janaína. História e 

região: reconhecendo e construindo espaços. In: SILVA, Marcos A. (coord.). República em migalhas – história 

regional e local. São Paulo: Marco Zero, 1990; LIMA, Nísia Trindade; HOCHMAN, Gilberto. Condenado pela 

raça, absolvido pela medicina: o Brasil descoberto pelo movimento sanitarista da Primeira República. In: MAIO, 

Marcos Chor; SANTOS, Ricardo Ventura (org.). Raça, Ciência e Sociedade. Rio de Janeiro. Editora FIOCRUZ, 

CCBB, 1996, pp.23-40; LIMA, Nísia Trindade. Um sertão chamado Brasil: intelectuais e representação 

geográfica da identidade nacional. Rio de Janeiro: Revan, Iuperj/ Ucam, 1999; SÁ, Dominichi Miranda de. Uma 

interpretação do Brasil como doença e rotina: a repercussão do relatório médico de Arthur Neiva e Belisário 

Penna (1917-1935). História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v.16, supl.1, jul. 2009, p.183-203; 

VIEIRA, Tamara Rangel. Uma clareira no sertão?: saúde, nação e região na construção de Brasília (1956-1960). 

Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-graduação em História das Ciências e da Saúde, Casa de Oswaldo 

Cruz, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2007; OLIVEIRA, Lúcia Lippi. A conquista do espaço: sertão e 

fronteira no pensamento brasileiro. História, Ciências, Saúde – Manguinhos. 5 (suplemento): 195-215, 1998; 

SCHWEICKARDT, Júlio C. Ciência, nação e região: as doenças tropicais e o saneamento no Estado do 

Amazonas (1890-1930). Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2011; SENA, Custódia Selma. Interpretações Dualistas do 

Brasil. Goiânia: Editora UFG, 2003; GARCIA, Ledonias Franco. Goyaz: uma província do sertão. Goiânia: Cânone 

Editorial/ Editora PUC-Goiás, 2010; CASTRO SANTOS, Luiz A. O pensamento sanitarista na Primeira 

República: uma ideologia de construção da nacionalidade. Dados - Revista de Ciências Sociais. Rio de Janeiro, 

28 (02): 193-210, 1985; MAIO, Marcos Chor& LIMA, Nísia T. Tradutores, intérpretes ou promotores de 

mudança? Cientistas sociais, educação sanitária rural e resistências culturais (1940-1960). Sociedade e Estado, 

Brasília, 24(2): 529-561, 2009. 
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e seus respectivos contextos. Considerando as possíveis interpretações sobre sertão, é 

pertinente especificarmos sobre qual deles estamos tratando: o sertão do Piauí. 

Neste capítulo, pretendemos descrever e analisar o contexto piauiense de finais do 

século XIX e primeiras décadas do século XX. O objetivo é compreender em quais condições 

se processou a elaboração de projetos políticos que visavam à integração e modernização da 

região. A atenção se voltará para os discursos das elites locais – elites econômicas, políticas e 

intelectuais – que de certa forma, delinearam e conformaram a ideia de um sertão piauiense 

isolado e abandonado. E, posteriormente, também de um sertão rico, considerando a 

quantidade de riquezas a serem exploradas.     

Demandas locais, empreendidas a partir de interesses políticos e econômicos, foram 

intensificadas nas primeiras décadas do século XX. Esses projetos, em especial, a construção 

de estradas de rodagens, planejamento de vias férreas, reformas urbanas, navegabilidade do 

rio Parnaíba, combate as doenças, melhoramentos na economia pecuária e maior exploração 

dos recursos da região, tinham por finalidade a integração e modernização do Piauí. As elites 

piauienses assumiram em seus discursos a missão de divulgar uma nova imagem do estado, 

destacando que com os investimentos necessários e a devida atenção das esferas de governo 

seria possível seu progresso econômico, político e social e, como consequência, seu 

pertencimento a uma nação que no contexto republicano buscava tornar-se moderna.  

Essa tentativa de construção do sentimento de pertencimento à nação brasileira 

ocorreu no Piauí, concomitantemente, a um discurso de integração e modernização regional. 

Foi nesse contexto que as exposições ganharam importante papel, tornando-se um dos 

mecanismos utilizados para catalogação das riquezas do Piauí, a fim de apresentá-las para os 

próprios piauienses, como também para o restante do Brasil. Assim, a presença do estado nas 

exposições passou a ser justificada pelas autoridades governamentais como forma de inserir o 

seu território e a sua produção econômica no circuito das grandes economias nacionais e 

internacionais, mostrando suas riquezas e potencialidades futuras a partir da introdução de 

novas tecnologias que eram divulgadas nas feiras expositivas. 

A fim de entender esse contexto, este capítulo está dividido em três partes. Na 

primeira parte, buscamos apresentar como o estado se encontrava em finais do século XIX e 

quais aspectos lhe conferiam a identidade de sertão. Em um primeiro momento, o clima foi 

apontado como fator determinante para o atraso e indolência regional, posteriormente, novos 

aspectos somaram-se a essa perspectiva como o abandono governamental, que inviabilizava o 

desenvolvimento da pecuária, principal atividade econômica. Na segunda parte, a perspectiva 
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é apontar como elementos referentes às questões de saúde tornaram-se também características 

que conferiam àquele espaço a identidade de sertão e como tal diagnóstico de atraso poderia 

ser redimido a fim de integrá-lo ao todo nacional. Na terceira parte, apresentamos as primeiras 

estratégias percebidas como solução para alterar a situação de abandono.  
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1.1 Descrição do sertão do Piauí: influência do clima, do isolamento e do abandono 

político 

 

A natureza do solo, sujeito a estação ardentíssima de metade do ano, e a 

carência de chuva por todo esse tempo, a disseminação da população por um 

extenso território, cujos povoados, muito distantes uns dos outros, não se 

ligam por boas vias de comunicação. A indolência proverbial dos filhos da 

província, devido talvez a influência do clima, e os melhores proveitos que 

auferem da criação de gado, são em minha opinião as principais causas do 

atraso.
6
 

 

As características presentes no trecho acima, retirado do relatório do presidente da 

província, Manoel Antônio Duarte de Azevedo, de 1861, nos possibilitam evidenciar a 

caracterização do Piauí a partir do termo “sertão”, ora como um espaço geográfico distinto, 

marcado por um clima que determinava o modo de vida dos sujeitos, ora como um lugar 

isolado e abandonado pelas autoridades públicas. Diante disso, fica perceptível que o 

diagnóstico que conferia àquela porção do território a identidade de sertão, oscilava entre 

fatores ambientais e um suposto abandono estatal. O discurso variava a depender dos 

interesses das elites e das regiões do estado.  

O uso de determinismos climáticos, para justificar a situação de atraso em que se 

encontrava o Piauí, era recorrente durante o século XIX e primeiras décadas do século XX. 

Nesse período, os estudos sobre as más influências do clima eram fortemente evocados, tanto 

em textos científicos como literários, para caracterizar diferentes regiões e populações do 

Brasil. Essa tradição interpretativa elegia aspectos do meio físico como definidores da vida 

nos trópicos. Ao tratar sobre uma das noções de natureza, David Arnold apontou: “acreditava-

se que o ambiente tinha uma influência determinante nas culturas: a selvageria, como a 

civilização, estavam associadas a certos traços climáticos e geográficos” (2000, p.130). 

Essa perspectiva acabou influenciando as interpretações sobre o território do Piauí e 

suas populações. Desse modo, alguns intelectuais piauienses construíram suas narrativas 

pautadas nas discussões científicas do determinismo climático e geográfico. A natureza era 

descrita de forma ambígua, ou seja, ao mesmo tempo em que fornecia as condições 

necessárias para o sustento das populações, também ocasionava sua condenação, pois a 

abundância de alimento provocava a degeneração dos sujeitos, tornando-os preguiçosos, 

indolentes e sem iniciativa. A incapacidade de modificar aquele ambiente, marcado por 

                                                           
6
 PROVÍNCIA DO PIAUÍ. Relatório com que o Exm. Sr. presidente da província do Piauí, Dr. Manoel Antônio 

Duarte de Azevedo, passou administração ao Exm. Vice-presidente, Dr. José Marianno Lustoza do Amaral, no 

dia 15 de abril de 1861, p.16. 
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intempéries climáticas, era apontada como o maior obstáculo para superar a inferioridade 

cultural e alcançar o estágio da civilização (SOUZA, 2015, p.136).  

Um dos intelectuais piauienses que nos apresenta aspectos para refletirmos acerca da 

questão climática no Piauí é Abdias Neves. Em 1907 foi publicada sua clássica obra, A 

Guerra do Fidié, na qual elegeu aspectos climáticos e geográficos como determinantes de 

uma suposta piauiensidade. Neves era político, literato, jornalista, professor e historiador. 

Teve uma atuação ativa na imprensa piauiense onde fundou alguns jornais, entre ele podemos 

citar A Ideia, A Notícia e O Dia. Também foi co-fundador dos jornais A Luz, O Norte, O 

Estafeta e membro da Academia Piauiense de Letras (APL) e do Instituto Geográfico e 

Histórico Piauiense (IGHP). Nessas duas últimas instituições publicou importantes trabalhos, 

como, por exemplo, A Guerra do Fidié, 1907; Um Manicaca, 1909; O Piauí na Conferência 

do Equador, 1921; Aspectos do Piauí, 1926.
7
 Neves fazia parte do grupo de intelectuais que 

nas primeiras décadas do século XX desenvolveram uma produção historiográfica que 

procurava romper com narrativas monarquistas e viabilizar a construção de uma história 

patriótica piauiense republicana. O autor foi o primeiro a discutir sobre a questão de uma 

identidade piauiense, dando base para o desenvolvimento de narrativas sobre uma história 

local (SOUZA, 2008). A partir dessa perspectiva, o sertão ganhou visibilidade e as 

calamidades que atingiam o Piauí foram evocadas como forma de introduzi-lo na história do 

Brasil. Assim, a piauiensidade se constituiu como processo de elaboração de uma identidade 

histórico-cultural para a sociedade piauiense a partir da exposição de suas mazelas, no intuito 

de reivindicar maior atenção do poder central para a região (SOUZA, 2008). 

Abdias Neves descreveu o piauiense como um “reflexo do meio”, apontando que a 

abundância de recursos naturais disponíveis era responsável pela degeneração dos habitantes, 

tornando-os fracos, pacíficos, indolentes, preguiçosos e incapazes de uma reforma, tendo em 

vista que não precisavam de muitos esforços para obterem os meios de sobrevivência. Além 

do homem, Neves também discorreu sobre as nefastas influências do clima sobre os animais, 

quando aponta: “O boi é um animal triste. Seu olhar condensa sombras de infinitas amarguras 

e de supremas fadigas”.
8
 A exaustão do boi e a preguiça do vaqueiro, na narrativa do autor, 

nos sugerem que o mesmo defende uma perspectiva das condições naturais como fixas e 

dominantes sobre o homem. A fala a seguir elucida melhor essa perspectiva: 

 

                                                           
7

 GONÇALVES, Wilson Carvalho. Dicionário Enciclopédico Piauiense Ilustrado: Edição ilustrada e 

comentada. Teresina, 2003, p.278-279. 
8
 NEVES, Abdias. A Guerra do Fidié. Teresina: Editora Artenova S.A, 2ed, 1974, p220. 



13 
 

 [...] Tinha, apenas, que cruzar os braços e ceder a fatalidade das 

circunstâncias. Não era preciso a sua intervenção. Nenhum esforço se lhe 

exigia. E como por toda parte abundavam frutos, sobrava a caça, e 

serpeavam os rios piscosos, a luta pela vida não tinha grandes exigências e o 

homem, amolentado pelo calor, perdia, pouco a pouco, os traços de seu 

caráter de origem. De irrequieto, corajoso, aventureiro e esforçado, fizeram-

no o calor, a facilidade dos meios de subsistência e a vida monótona das 

fazendas um temperamento morno, um caráter passivo, um tipo 

indolente.[...] E como as suas necessidades eram prontamente satisfeitas, 

desde que encontrava ao alcance da mão o gado, as frutas, a caça e a pesca 

de que se alimentava; como se vestia e se veste de algodão grosseiro (tecido 

em rústicos aparelhos de madeira) e do couro curtido dos veados; como de 

nada mais necessitava, foi recuando cada vez mais o horizonte das ambições 

e perdendo o espírito de iniciativa.
9
 

 

O autor também era defensor da tese de que a herança pecuarista seria delineadora da 

cultura local ao afirmar que a história do Piauí, desde sua colonização, teria sido construída 

em torno do gado, contribuindo ainda mais para a decadência dos sujeitos piauienses, pois a 

economia pecuária não demandava grandes esforços ou investimentos dos criadores, uma vez 

que os animais eram criados soltos em imensos pastos. Tal narrativa “encontra na força do 

meio físico, na vida sertaneja e na atividade pecuarista os elementos naturais e históricos fora 

dos quais parecia impossível pensar o Piauí, a sua cultura e seus habitantes” (SILVA, 2013, 

p.91).  

Mas, ao lado do calor, ao lado da excessiva facilidade da alimentação, veio 

colocar-se a indústria pastoril. Coisa alguma pudera servir melhor a sua 

indolência, nas condições especialíssimas em que a criação se realizava. O 

gado, uma vez solto, não precisava de cuidados. Passava todo o verão 

embrenhado nas catingas e o vaqueiro só o procurava no inverno para trazer 

os monjolos, amansá-los e assinalá-los.
10

 

 

No entanto, gradativamente, o discurso de isolamento e abandono em relação ao poder 

central passou a ser usado com mais frequência para justificar o atraso do Piauí e reivindicar 

mais investimentos para a exploração dos recursos naturais da região. Nesse sentido, Paulo 

Gutemberg (2008) enfatiza que o principal legado da tese de Abdias Neves não estava na 

adoção de determinismos geográficos ingênuos, mas na ideia de que a relação da atividade 

pecuária com o meio e o abandono dos poderes públicos seria constituidora de uma marca 

identitária para esses povos. Com isso, podemos ver como a “retórica do abandono-

isolamento-atraso” foi sendo elaborada para demarcar o sertão do Piauí. 

A construção de uma identidade para o Piauí foi formulada a partir de características 

relacionadas ao clima e à geografia da região, somando-se a essa perspectiva a ideia de 

                                                           
9
 NEVES, Abdias. A Guerra do Fidié, Teresina: Editora Artenova S.A, 2ed, 1974, p.219-220. 

10
 Ibidem., p.220. 
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abandono político, ou seja, o sertanejo se encontrava em situação desfavorável devido às 

difíceis condições climáticas e à falta de investimentos do governo. Assim, os intelectuais 

desenharam um quadro trágico do Piauí e dos seus habitantes, no entanto, mostraram uma 

solução, que seria a incorporação da região à história do Brasil mediante maior atenção do 

poder central para o desenvolvimento das indústrias econômicas, em especial, a atividade 

pecuária, principal fonte de renda.  

É importante enfatizar que o processo histórico de formação do Piauí se deu em torno 

da atividade pecuária. A criação extensiva do gado gerou uma ocupação totalmente irregular e 

dispersa, devido à concentração de grandes propriedades destinadas à economia. De acordo 

com R. N Monteiro de Santana (1995), a retenção de terra, poder e riqueza em posse de 

alguns fazendeiros, resultou na criação de uma sociedade rural marcada pelo isolamento 

físico, político e econômico. O fato da criação extensiva ter sido desenvolvida apenas para 

consumo interno, teria contribuído para a caracterização da região a partir da ideia de atraso. 

O quadro era ainda mais agravado pelas grandes distâncias em que se encontravam as 

populações, o que acabava impedindo o desenvolvimento de uma atividade econômica mais 

planejada, pois a falta de transportes e estradas dificultava a exportação dos seus produtos.  

 

A província ainda não tem estradas que merecem este nome: as que aqui 

existem não passam de caminhos abertos, quase sempre a capricho, pela 

força da necessidade, o que são hoje era outrora, há um século talvez. A 

rotina conserva-lhes todas as imperfeições primitivas, até que um dia a arte 

intervenha e lhes imprima o selo de seus melhoramentos. Estes 

melhoramentos urgem, já não pode deixar de concentrar-se no pensamento 

de promovê-lo ou de criar novas estradas vicinais.
11

 

 

Tanto o problema das secas como do isolamento eram pautas das autoridades políticas 

piauienses, pois essas consideravam que a partir do momento em que tais dificuldades fossem 

solucionadas, seria possível explorar as riquezas naturais do território e desenvolver as 

diferentes indústrias. No entanto, a situação econômica do Piauí na segunda metade do século 

XIX não era boa, as inúmeras secas que castigavam a região contribuíram para caracterização 

da mesma enquanto sertão ardente e indolente. 

 

É deplorável o estado financeiro da província. As causas gerais que 

influíram para o decrescimento das rendas públicas do Império, reuniram-se 

nesta província, destituída de todos os recursos, sem indústria, sem capitais, 

e até sem trabalho, os males provenientes das grandes secas, que assolaram, 

e que extenuam a única fonte importante de produção: a criação de gado.  As 

pequenas lavouras destituíram-se, os fazendeiros mais opulentos perderam 

                                                           
11

 PROVÍNCIA DO PIAUÍ. Relatório apresentado a Assembleia Legislativa do Piauí, no dia 9 de julho de 1866, 

pelo presidente da província, o Exm. Snr. Dr. Franklin Americo de Menezes Doria, p.32. 
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grande parte dos seus reses; os homens menos abastados quase que 

arruinaram-se completamente; os impostos, único meio de ocorrer as 

despesas, não puderam ser pagos na proporção decretada. Estes males 

agravaram-se pela consumição da máxima parte da divida ativa, que 

repentinamente foi cobrada.
12

 

 

A província era apresentada como deplorável, sem nenhum recurso que chamasse 

atenção. A solução dos problemas estaria na realização de uma modernização econômica, 

com a introdução de novas técnicas, cruzamento de raças bovinas e expansão das vias de 

comunicação para um maior escoamento da produção. A partir do aumento da circulação de 

capitais, poderia realizar-se melhoramentos que contribuiriam para construção de uma nova 

imagem para o estado. 

A intenção de desenvolver o comércio piauiense também estava permeada pela ideia 

de progresso do país, pois segundo o presidente da província, Frederico D’Almeida e 

Albuquerque, em relatório de 1856, “os interesses econômicos de um país têm entre si uma 

verdadeira afinidade, prendem-se todos uns aos outros, e formam uma grande cadeia, de 

modo que para se puder promover uns, é mister que se faça progredir todos.”
13

 Assim, era 

preciso lançar-se nas vias do progresso juntamente com outras regiões do país. Frederico D’ 

Almeida e Albuquerque fazia um apelo ao estado e aos produtores piauienses para que se 

atentassem ao desenvolvimento industrial que poderia promover o progresso de um país que 

era percebido como rico em grandes recursos naturais, mas que se encontravam inexplorados, 

prejudicando a economia nacional.
14

 

Teresinha de Jesus Mesquita Queiroz (2006, p. 31) destaca que durante a segunda 

metade do século XIX a economia pecuária, principal fonte de renda da província, não foi 

capaz de provocar mudanças socioeconômicas de grande relevância. Isso porque a atividade 

pecuária teria permanecido sem investimentos e aprimoramentos científicos que viabilizassem 

o melhoramento das raças bovinas. Os criadores também eram acusados de não cuidarem de 

sua própria fonte de renda, pois diante das diferentes situações adversas, como, por exemplo, 

mau tempo das estações, pastos impróprios e uma suposta degeneração das raças, não 

procuravam soluções para os problemas, permanecendo a economia paralisada à espera de 

investimentos.  

                                                           
12

 PROVÍNCIA DO PIAUÍ. Relatório com que o Exm. Sr. presidente da província do Piauí, Dr. Manoel Antônio 

Duarte de Asevedo, passou administração ao Exm. Vice-presidente, Dr. José Marianno Lustoza do Amaral, no 

dia 15 de abril de 1861, p.19. 
13

PROVÍNCIA DO PIAUÍ. Relatório do presidente do Piauí, o comendador Frederico D’ Almeida e 

Albuquerque apresentado a respectiva assembleia legislativa provincial na sessão ordinária de 1856, Tipografia 

do Progresso, Teresina, 1856, p.23. 
14

 Ibidem.,p.23. 
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A criação de gado em todas as suas espécies formando a principal base da 

riqueza publica, e das fortunas particulares da província- permanece 

inteiramente entregue aos recursos que oferece a natureza- A indústria ainda 

não lhe presta o seu valioso auxílio. Seria de nímia vantagem o 

estabelecimento de fazendas-modelos, onde os criadores visem praticamente 

os proveitosos resultados dos aperfeiçoamentos das raças pelo cruzamento 

delas, e o aproveitamento dos respectivos produtos, já pelo curtume das 

peles, já pelo fabrico do queijo e da manteiga, já por outras variadas 

aplicações a indústria.
15

 

 

 O discurso presente em grande parte dos relatórios da segunda metade do século XIX 

diz respeito ao desenvolvimento da economia através do cruzamento de raças bovinas, 

instalação de fazendas modelos, combate às doenças, como, por exemplo, a epizootia e 

auxílio de veterinários.
16

 Outros melhoramentos estavam relacionados ao combate dos rigores 

da estação seca, como construção de açudes para retenção de águas e o plantio de pastos 

artificiais. Além disso, reclamavam da ociosidade e da falta de iniciativa do “colono 

piauiense” que ficava somente à espera de investimentos do governo.
17

 

Dessa forma, a suposta decadência da economia pecuária estaria ligada a fatores 

climáticos, responsáveis pela “proverbial indolência dos filhos da província”.18 Soma-se a 

esses elementos também, especialmente, a partir da República, o abandono do governo 

central. O problema não estava na atividade pecuária, mas na forma como ela foi 

desenvolvida. A ideia de “decadência econômica”, tão enfatizada na fala das autoridades 

políticas do Piauí em finais do século XIX, pode ser associada à necessidade de uma maior 

atenção do poder central com investimentos para a região.  

Foi nessa conjuntura, que as elites políticas piauienses buscaram incentivo para o 

melhoramento da produção pecuária, sobretudo, a partir da importação de touros para serem 

distribuídos entre os fazendeiros. As raças consideradas mais completas para o cruzamento 

com o gado piauiense eram de origem europeia, apresentadas na Exposição Universal de Paris 

em 1855, entre elas a “Teeswater ou de Durham que se tem como oriunda da raça 

holandesa”.
19

 Efeito dessas motivações políticas, foi também a tentativa de realização de 
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 PROVÍNCIA DO PIAUÍ. Relatório com que o Exm. Sr. Dr. Presidente da província do Piauí, Dr. Diogo 
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concursos nos quais os produtores piauienses poderiam apresentar os resultados obtidos do 

cruzamento de seus respectivos animais, propondo prêmios de um conto de réis para os 

criadores que obtivessem o animal mais pesado. Até a segunda metade do século XIX, a 

principal raça bovina no Piauí era a pé-duro, a partir do século XX outras raças foram 

introduzidas no território, como, por exemplo, Zebu, Turina, Holandesa, Hereford e Godman. 

Resultado desses cruzamentos foram os animais expostos na Exposição Nacional de 1908 e na 

Exposição Estadual de 1923.  

Nesse pano de fundo, que tem na natureza e no abandono estatal de sua principal fonte 

de renda, a pecuária, o Piauí foi percebido por suas elites locais no final do século XIX como 

uma região atrasada e isolada. Porém, outras questões se somaram a essa percepção a partir do 

século XX quando se passou a evocar a construção de uma nova identidade para o país. A 

consolidação do sistema republicano (1889) passou a dar maior visibilidade a regiões até 

então desconhecidas pelos próprios brasileiros. A perspectiva era construir uma nação sobre o 

signo do moderno, portanto, civilizando esses espaços: os sertões. 

 

1.2 “Sertão árido e ingratíssimo”: as doenças como delineadoras do sertão piauiense 

 

A partir do século XX, as discussões sobre sertão tornaram-se mais recorrentes nas 

obras de intelectuais brasileiros. A constatação de que o Brasil não constituía uma nação – 

“no máximo reunia províncias pouco integradas, transformadas em estados pela constituição 

republicana de 1891” (LIMA, HOCHMAN, 1996, p.26) – trouxe à luz o debate sobre quais os 

obstáculos que deveriam ser vencidos para efetivação da imagem do país que idealizavam. No 

entanto, as correntes de pensamento do período se diferenciavam enquanto a crença na 

viabilidade de construção nacional. Luiz A. de Castro Santos (1985, p.2) destaca a existência 

de pelos menos duas correntes que se inserem nessa discussão, tendo em vista que muitos 

elementos se tencionavam nesse contexto de transição. A primeira acreditava no crescimento 

e progresso das cidades brasileiras como sinais da conquista da civilização. A segunda estava 

preocupada em recuperar no interior do país a nacionalidade e integrar o sertanejo ao projeto 

de construção nacional (SANTOS, 1985, p.2).   

O sertão passa a ser visto como espaço a ser incorporado ao conjunto da nação. 

Euclides da Cunha é apontado como o primeiro de seu tempo a modificar a maneira de 

retratar os sertões. Na sua visão, o atraso que viva o sertanejo era causado pelo abandono das 

autoridades públicas, e não por condicionamentos genéticos (OLIVEIRA, 2015, p.26). A obra 

Os Sertões, de 1902, trouxe à tona um Brasil desconhecido, refletindo na figura do sertanejo o 
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mais alto grau de distinção entre o litoral e o interior, ameaçando com isso o projeto de 

construção nacional.   

A partir dessa percepção de um novo Brasil, propostas ambiciosas foram 

desenvolvidas, visando alcançar as mais diferentes partes do território, “era o resgate dos 

sertões e do sertanejo que se impunha como tarefa de construção da nação” (SANTOS, 1985, 

p.04). Nesse cenário, as viagens científicas contribuíram para o conhecimento das condições 

de vida das populações do interior. Em 1912, o Instituto Oswaldo Cruz promoveu uma 

viagem ao norte do Brasil, organizada pelos médicos Arthur Neiva e Belisário Penna, 

percorrendo regiões localizadas no norte da Bahia, sudoeste de Pernambuco, sul do Piauí e 

norte a sul de Goiás. Como resultado das pesquisas realizadas durante o período que os 

sanitaristas do IOC permaneceram nessas regiões, foi publicado um relatório, em 1916, 

contendo informações sobre a fauna, flora, geografia e povos do interior do Brasil. 

Podemos entender as viagens científicas do início do século XX como “missões 

civilizatórias de incorporação dos sertões brasileiros” (SCHWEICKARDT, LIMA, 2007, 

p.17).  A relevância do estudo dos relatórios dessas viagens está, entre outros aspectos, no fato 

deles terem contribuído para a construção de representações de longa duração no pensamento 

científico e na história das ideias sobre as diferentes regiões do Brasil. A partir deles, e de 

outros importantes documentos, generalizou-se a ideia das doenças endêmicas como maior 

obstáculo ao progresso e à construção da nacionalidade brasileira. 

Diferentes autores são categóricos ao afirmar que a publicação do relatório de Neiva e 

Penna foi crucial para a promoção do desenvolvimento de políticas públicas de saúde, 

enquanto ideologia de construção nacional.
20

 No relatório, as populações do “Brasil central”, 

foram caracterizadas a partir de um “quadro infernal” de doenças, isolamento e abandono.  

 

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, generosidade da natureza, ficariam sabendo que nessas 

regiões se desdobra mais um quadro infernal, que só poderia ser 

magistralmente descrito pelo Dante imortal.
21
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 NEIVA, Arthur; PENNA, Belisário. Viagem cientifica pelo Norte da Bahia, sudoeste de Pernambuco, sul do 
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O quadro “dantesco” descrito acima por Neiva e Penna se diferenciava da perspectiva 

romântica, presente na literatura, que via os sertões como paraíso, “cheio de poesias e de 

encantos”.  Essas expedições científicas trouxeram à tona imagens de diferentes sertões, 

percebidos à luz da ciência enquanto lugares assombrosos e doentios. A partir dessa 

caracterização, esses espaços ganharam destaque no quadro nacional. Os sanitaristas passaram 

a mostrar que o atraso do país não estava associado a determinismos raciais e climáticos, mas 

às doenças e ao abandono em que se encontravam as populações do Brasil central.  

 

[...] são vastos territórios abandonados, esquecidos pelos dirigentes, com 

populações vegetando na miséria, no obscurantismo, entregues a si mesmas, 

flageladas pelas secas no Brasil central, e por moléstias aniquiladoras, como 

o impaludismo nos estados do extremo Norte e pelo impaludismo, 

ancilostomose e a moléstia de Chagas nos estados de Maranhão, Mato 

Grosso e Norte de Minas.
22

 

 

Nesse contexto, o relatório de Neiva e Penna teve importante papel para o 

desenvolvimento de ações de higiene e saneamento, configurando a aliança entre medicina e 

poder público, percebida como o caminho encontrado para remição de um povo. Assim, como 

forma de combater as endemias e realizar a integração do interior com o litoral, o governo 

federal passou a investir em políticas públicas voltadas para o saneamento dos sertões, uma 

vez que tais medidas se restringiam à capital federal e aos portos do país. As mazelas 

tornaram-se o ponto principal para pensar a nação a partir das dualidades litoral/sertão, 

saúde/doença, moderno/atrasado (HOCHMAN, LIMA, 2004, p.497).  

É nesse diagnóstico de sertão, acima descrito, que o Piauí foi percebido na época. De 

acordo com o Catálogo dos produtos do Piauí na exposição nacional de 1908, o estado estava 

circunscrito à região norte do país e seu território possuía 301.797 quilômetros quadrados, 

sendo considerado o quarto maior estado costeiro e o oitavo maior estado da federação. Sua 

população era de aproximadamente 435.000 de habitantes, ocupando o décimo terceiro lugar 

entre os demais estados. 23 Fazia limite ao norte com o Oceano Atlântico; ao sul, com a Bahia 

e Goiás; ao leste, com o Ceará e Pernambuco; e ao oeste, com o Maranhão. Deste último, o 

Piauí era separado pelo rio Parnaíba, que percorria 1.400 quilômetros e era considerado o 

sexto rio principal do Brasil.
24

 Sua navegação era realizada por vapores da Companhia de 
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Navegação a Vapor do Rio Parnaíba, fundada em 1858, e também por outros pequenos 

vapores, lanchas e escunas de empresas privadas.  

A capital do estado, Teresina, possuía uma população de 30.000 habitantes e estava 

localizada à margem direita do rio Parnaíba. A cidade, além de sede do governo, também 

abrigava outras instituições como, por exemplo, a Santa Casa de Misericórdia, a Sociedade de 

Agricultura, a Associação Comercial, a Companhia de Fiação e Tecidos Piauienses e a já 

mencionada Companhia de Navegação a Vapor do Rio Parnaíba. Teresina era apresentada 

como importante centro comercial para o estado, seguida pelas cidades de Parnaíba, que 

detinha o comércio marítimo do estado; de União, que possuía grande comércio de algodão e 

também pelas cidades de Amarante e Floriano, importantes pontos de passagem de 

mercadorias. Todas localizadas às margens do rio Parnaíba.
25

A seguir, um dos vapores 

pertencentes à referida companhia. 

 

Figura 1: Vapor “Piauhy” da Companhia de Navegação a Vapor do rio Parnaíba 

 
FONTE:ESTADO DO PIAUÍ. Catálogo dos produtos do estado do Piauí na Exposição Nacional de 1908 

comemorativa a abertura dos portos do Brasil ao comércio internacional. Rio de janeiro, Papelaria Americana, 

1908. 

 

                                                           
25

 ESTADO DO PIAUÍ. Catálogo dos produtos do estado do Piauí na Exposição Nacional de 1908 

comemorativa a abertura dos portos do Brasil ao comércio internacional. Rio de janeiro, Papelaria Americana, 

1908, p.22-23. 
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O estado era composto também de outras importantes cidades que dispunham de zonas 

criadoras. Segundo o catálogo de 1908, as principais cidades localizadas na parte norte eram: 

Campo Maior, Amarração, Barras, Campo Sales, Piracuruca, Itamaraty, Marvão, Alto Longá 

e Livramento. Entre as da região central estavam: Oeiras, Picos, Jaicós, Valença e Piripiri.  Já 

na zona sul: Jerumenha, Bom Jesus do Gurgueia, Santo Antônio de Gilbués, Parnaguá, São 

João do Piauí, São Raymundo de Nonato, Corrente, Aparecida, Uruçuí e Santa Filomena.
26

 

Em seguida um mapa onde é possível melhor visualizar o território piauiense.  

 
 

Figura 2: Mapa Geral da República dos Estados Unidos do Brasil publicado por ocasião da Exposição Nacional 

de 1908 (detalhe do território do estado do Piauí)
27

 

FONTE: Arquivo Nacional. BR_RJANRIO_F4_0_MAP_0074_A_m0001.tif. 
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comemorativa a abertura dos portos do Brasil ao comércio internacional. Rio de janeiro, Papelaria Americana, 
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 O mapa original foi adaptado no intuito de melhor visualizar o estado do Piauí.    
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É esse estado, até então desconhecido, que emerge sob o signo de um sertão a ser 

civilizado. A campanha pelo saneamento empreendida pelo IOC possibilitou o surgimento de 

novas interpretações sobre as condições sanitárias do Piauí. Em consonância com os debates 

feitos em âmbito nacional, em 1918, o governador do estado, Eurípedes Clementino de 

Aguiar
28

 apontava que a falsa imagem que se tinha do sertanejo – “robusto, feliz, cheio de 

vida” - tinha caído por terra a partir do momento que médicos higienistas, “de renome”, 

constataram a verdadeira face do interior do Brasil, desolado pela “miséria orgânica”, 

“flagelado pelo impaludismo, ancilostomíase, leishmaniose, mal de chagas e outras moléstias 

tropicais.”
29

 A imagem a seguir, retirada do relatório de Neiva e Penna, demonstra qual seria a 

verdadeira feição, na percepção dos preceitos científicos da época, dos habitantes dos sertões, 

no caso especifico, da cidade de Parnaguá, na região sul do Piauí. 

Figura 3: Portador da Moléstia de Chagas 

 
FONTE: NEIVA, Arthur; PENNA, Belisário. Viagem cientifica pelo Norte da Bahia, sudoeste de Pernambuco, 

sul do Piauhy e de norte a sul de Goiaz. Mem. Inst. Oswaldo Cruz; 8 (3): 74-224, 1916. 
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O governador ressaltava a importância dos estudos sobre as condições sanitárias das 

populações do interior do Piauí, pois desvendavam “a verdade desoladora sobre as endemias 

que assolam os nossos sertões, indicando, aos dirigentes da nação, os meios práticos de 

combatê-las”.
30

Eurípedes Clementino destacava que já havia denunciado esse “quadro triste 

de devastações causado pela malária e outras moléstias tropicais”, no entanto não teria obtido 

uma resposta dos poderes públicos. Assim, reforçava mais uma vez a necessidade do 

desenvolvimento de medidas que viessem combater as endemias que afligiam as 

populações.
31

 

Até mesmo o já citado Abdias Neves, defensor do determinismo climático, 

posteriormente, adotou novo posicionamento frente às questões evidenciadas pelos 

sanitaristas. Neves, na obra Aspectos do Piauí, publicada em 1926, reclamava medidas das 

autoridades governamentais no combate das precárias condições de saúde daquele estado. 

Baseado no relatório de Neiva-Penna, o intelectual justificava que “a indolência clássica do 

índio, da preguiça do sertanejo, do espírito vacilante que, em regra, o leva a adiar para o dia 

seguinte o trabalho de hoje [...]” eram provenientes das doenças que reduziam a capacidade de 

trabalho desses sujeitos.
32

 

 Tal mudança ajuda a entender como as ideias do relatório foram recepcionadas no 

estado. A questão do clima como determinante de uma suposta identidade piauiense foi 

gradativamente dando espaço para os debates em torno das doenças e do abandono político. 

De certa forma, tais ideias somaram-se às demandas das elites locais que, desde finais do 

século XIX, reivindicavam maior atenção do governo central para a região. Desse modo, ao 

dar maior ênfase a essas questões pretendia-se retirar a culpa do atraso do Piauí dos aspectos 

climáticos e do sertanejo, a fim de mostrar que havia meios de amenizar aquela situação 

degradante.  

A transformação de Abdias Neves ao ideário sanitarista pode ser comparada à de 

Monteiro Lobato com seu personagem Jeca Tatu. Inicialmente, Lobato descreve Jeca Tatu 

como um caboclo indolente e imprevidente que não realizava nenhum esforço, vivia a 

“vegetar de cócoras, incapaz de evolução, impenetrável ao progresso” (LOBATO, 1957, 

p.279-281). Nada o colocava de pé, nem mesmo os problemas do sítio ou as mudanças 

políticas. Seu principal cuidado era “espremer todas as consequências da lei do menor esforço 

- e nisto vai longe” (LOBATO, 1957, p.279-281). No entanto, após contato com intelectuais 
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da campanha pelo saneamento do Brasil, Lobato passa a defender que a situação de indolência 

do Jeca Tatu podia ser transformada, pois as doenças eram as principais responsáveis pela 

“miséria e indigência em que se encontrava o caboclo” (LIMA, HOCHMAN, 2004, p.511). 

Do mesmo modo, Abdias Neves caracterizou o piauiense como um tipo essencialmente 

indolente, passivo e sem iniciativa. Como a natureza oferecia tudo o que precisava, não 

realizava nenhum esforço, vivia recuado e moderado nos impulsos. O espírito de rotina 

impedia que ele fosse reformador, assim vivia à espera de uma providência divina (NEVES, 

1907, p.218-221). Porém, como já mencionado, diante das questões evidenciadas com a 

publicação do relatório Neiva e Penna, a narrativa de Abdias Neves passou por mudanças. A 

indolência do piauiense estaria relacionada às doenças, podendo ser redimida por meio de 

medidas de saneamento. Apesar da obra de Abdias Neves ter sido publicada somente em 

1926, ela traz reflexões a respeito das mudanças sociais defendidas a partir da campanha em 

prol do saneamento do Brasil. O autor circunscreveu o Piauí numa perspectiva de integração a 

partir da superação de problemas que caracterizavam a região como decadente.  

No entanto, as ideias do relatório de Neiva e Penna não foram recepcionadas de modo 

igual em todo o território brasileiro, o que acabou provocando diferentes repercussões. No 

estado de Goiás, por exemplo, a revista A Informação Goiânia, composta por médicos e 

militares, serviu como instrumento de severas críticas ao relatório. Os editores do periódico 

negavam que “o sertão goiano fosse um imenso hospital” e alegavam que suas dificuldades 

estavam relacionadas “a situação geográfica e não a falta de saneamento” (SÁ, 2009, p.196-

197). Já no Piauí, como mencionamos anteriormente, as ideias do relatório foram 

incorporadas às discussões locais para justificar o atraso do estado.  

A mudança no modo de percepção dos sertões não estava restrita apenas aos debates 

realizados por médicos e intelectuais do Rio de Janeiro ou de São Paulo. É importante 

destacar a atuação de intelectuais de outros estados, principalmente daqueles que compunham 

os chamados “sertões doentes”, como é a caso do Piauí. Desse modo, além de Abdias Neves, 

podemos citar Luís Mendes Ribeiro Gonçalves, engenheiro civil responsável pela construção 

da estrada de rodagem Floriano-Oeiras; Secretário de Agricultura, Terras, Viação e Obras 

Publicas do Piauí (1916-1930); Diretor geral do Departamento Nacional de Obras Contra as 

Secas (DNOCS); Secretário geral do departamento Nacional dos Correios e Telégrafos; 

Professor do Liceu Piauiense e da Escola Normal Oficial e Jornalista em diferentes periódicos 

do estado como, A Imprensa, O Lírio, Estado do Piauí, Correio de Teresina e Diário 
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Oficial.
33

 Gonçalves publicou diversas obras, entre elas Aspectos do problema econômico 

piauiense, de 1929, onde discutiu a respeito da prevenção de doenças por meio de medidas 

educativas voltadas para população. 

 

Em consequência, a ceifa anual, abundante, de vidas úteis, pela 

ancilostomose, a malária, etc. valeria desenvolver, mais extenso e frequente, 

o combate a tais flagelos. Caberia ao serviço de profilaxia rural o comando 

supremo da cruzada benéfica, não limitando sua ação a curar, somente, mas, 

sobretudo, a prevenir, educando. Ainda aqui, o maior esforço seria no 

sentido de espalhar ensinamentos, com os quais os camponeses se possam 

afastar dos focos de infecção.
34

 

 

Para o intelectual, a ação de curar deveria ser acompanhada de instruções educativas, a 

fim de ensinar esses sujeitos a se prevenirem das doenças. No entanto, destacava que o povo 

era “na grande maioria, ou melhor, na quase totalidade, analfabeta”, o que de nada adiantava a 

distribuição de impressos com informações. A solução seria “que os quatro pontos do estado, 

quase que em rigoroso recenseamento, percorra o emissário da higiene, explicando a cada um, 

de modo a grava-lhe na memória, os meios de defesa a adotar”.
35

 Gonçalves reconhecia que 

não era uma medida fácil a ser adotada, mas destacava a necessidade de levar informações 

para as populações que viviam ignoradas e abandonadas no interior do Piauí, pois, segundo o 

mesmo, a situação de isolamento gerava ausência de ambições, que não contribuía para o 

desenvolvimento do estado e fortalecia a imagem de atraso e decadência da região.
36

 

 
A ignorância não lhe dá ambições. O alheamento completo do mundo limita 

a um mínimo a totalidade dos seus desejos. Não tem aspirações de conforto, 

de grandes lucros, por lhe não alcançar a visão curta se não pouco além do 

casebre miserável e dos andrajos grosseiros. Carece de orientação. E 

mantém-se, por isso, pouco certo, a experimentar todas as vocações, a provar 

de todos azares, a arrastar-se por todas as terras, sem inclinações definidas, 

sem fixar-se em nenhuma parte.
37

 

 

É perceptível como as discussões sobre sertão doente e abandonado foram sendo 

incorporadas às narrativas das elites piauienses como forma de reclamar ações para o 

desenvolvimento do estado. As contribuições desses intelectuais estavam justamente na 

junção das ideias de saneamento, exploração e desenvolvimento das riquezas do Piauí. O fato 
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dos trabalhos de Neves (1926) e Gonçalves (1929) não terem sido publicados logo em seguida 

à divulgação do relatório, nos permite perceber o prolongamento dessas questões durante as 

três primeiras décadas do século XX, principalmente no Piauí.  

A imagem do Piauí descrita pelos intelectuais citados acima, pode ser entendida como 

resultado da incorporação das ideias divulgadas pelos sanitaristas. Neiva e Penna percorreram 

o estado em 1912, especificamente, as regiões localizadas nos municípios de São Raimundo 

Nonato, Caracol, Parnaguá e Corrente. Nesses municípios visitaram várias vilas, povoados e 

fazendas onde coletaram materiais e realizaram exames. Os sanitaristas descreveram a região 

como “primitiva” e de “natureza hostil”, chamando atenção para a “linguagem pitoresca”, 

moradia rústica e alimentação restrita das populações.38 A questão do isolamento era um dos 

aspectos destacados pelos sanitaristas, pois segundo eles: 

 

Raro o indivíduo que sabe o que é o Brasil. Piauí é uma terra, Ceará outra 

terra, Pernambuco outra e assim os demais estados. O governo, é para esses 

párias um homem que manda na gente, e a existência desse governo 

conhecem-na porque esse homem manda todos os anos cobrar-lhes os 

dízimos (impostos). Perguntados se essas terras (Piauí, Ceará, Pernambuco 

etc) não estão ligados entre si, constituindo uma nação um país, dizem que 

não entendem disso.
39

 

 

Para Neiva e Penna o isolamento era ocasionado pela quase inexistência de estradas, o 

que dificultava a circulação de pessoas, ideias e mercadorias. Logo, a vida no Piauí era 

reduzida “ao que concerne a criação miunça, e ao gado, as vicissitudes da seca, a previsão do 

inverno e nada mais”.
40

 Em relação ao município de São Raimundo Nonato, os médicos 

destacaram que a cidade apresentava “casas construídas com adobes”, “cobertas com telhas”; 

“ruas estreitas sem calçamento”; “uma igreja de arquitetura banal”; “pequeno mercado muito 

pobre” e “duas escolas publicas mal acomodadas e pouco frequentadas”. O estado sanitário 

era descrito como precário, ausência total de esgotos e fossas, “cada qual exonera ao ar livre, 

e a depuração é feita pelo sol”.
41

 

No município de Caracol a situação era relatada de forma semelhante: “casas esparsas, 

com cerca de 50 casas ao todo, e uma população avaliada em 400 pessoas”. No município os 

médicos realizaram consultas e identificaram “dezenas de doentes com entalação e vexame”, 
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como também, alguns casos de tuberculose.
42

 Em Parnaguá o cenário se repetia novamente: 

casas acanhadas, cidade sem estrutura e mercado paupérrimo. Além desses aspectos, os 

sanitaristas destacaram que o povo era indolente, pois não plantava legumes e nem verduras, 

restringindo sua alimentação à “carne e farinha, e as vezes peixe e farinha”.
43

 Nesse 

município foram encontradas algumas doenças, como, por exemplo, moléstia de Chagas, 

bócio, ancilostomose, impaludismo, entalação e vexame. Em Corrente também foram 

identificados casos de vexame e entalação.    

Neiva e Penna enfatizavam que toda a região percorrida era muito atrasada, e as 

populações não tinham noção de conforto e higiene, viviam em estado de pobreza e miséria 

geral.  

 

Foi bem dolorosa nossa impressão da região percorrida e muito penosa e 

desconfortável nossa excursão, pela escassez ou ausência mesmo de 

recursos, pelo atraso e ignorância de seus habitantes, embora hospitaleiros e 

de índole pacífica e prestimosa. É uma região que embora a séculos 

habitada, ainda se encontra impermeável ao progresso, vivendo os seus 

habitantes como os povos primitivos. Vivem eles abandonados de toda e 

qualquer assistência, sem estradas, sem polícia, sem escolas, sem cuidados 

médicos nem higiênicos, contando, exclusivamente com seus pouquíssimos 

recursos, defendendo suas vidas e propriedades a bacamarte, sem proteção 

de espécie alguma, sabendo da existência de governos, porque se lhes 

cobram impostos de bezerros, de bois, de cavalos e burros. Vitimas do clima 

ingrato, da caatinga hostil e de moléstias como o impaludismo, a que mais 

castiga a região, em época certa do no, e outras desconhecidas e que só agora 

vão sendo denunciadas como o vexame e a entalação.
44

 

 

Após a publicação do relatório, o Piauí ficou conhecido como um lugar onde as 

populações viviam ignoradas e devoradas pelas doenças. Era a natureza que regia a vida do 

sertanejo, aprisionando-o aquela situação de isolamento e abandono. O combate às doenças e 

o saneamento representavam apenas uma das possíveis estratégias para redimir esses 

espaços.
45

 Concomitantemente, tiveram repercussão também projetos que visavam a 

integração regional, como, por exemplo, a construção de estradas, ferrovias e maior 

navegabilidade do rio Parnaíba, além do incentivo à exploração dos recursos naturais e o 
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aprimoramento da produção pecuária. Além de sanear, a perspectiva para a efetivação do 

projeto modernizador do país, considerava: integrar, povoar e explorar os territórios 

percebidos como sertões.  

As regiões vistas sobre a égide de sertão eram muito mais diversas e plurais do que 

apenas espaços atrasados. No Piauí, por exemplo, mesmo diante das dificuldades de ordem 

financeiras e da falta de auxílio do poder estatal, o discurso das elites piauienses assumiu o 

compromisso de superar os empecilhos percebidos como obstáculos para a marcha do 

progresso. Tentando romper com a imagem de atraso atribuída à região, as autoridades 

governamentais procuraram apresentar o território por meio de suas riquezas naturais, 

incentivando sua exploração com a introdução de novas tecnologias visando o melhoramento 

da produção econômica. 

 

O Estado do Piauhy é um dos grandes Estados do Norte do Brasil, 

admiravelmente dotado pela natureza para atingir ao mais alto grão de 

prosperidade. O Piauhy é, entretanto, um dos menos conhecidos dos Estados 

da grande República da América do Sul, dispondo de inúmeras riquezas que 

poderiam fazer a fortuna de muitos milhões de indivíduos. Quem visita e 

percorre os seus campos de luxuriante vegetação, sente a natureza americana 

em toda a sua força, em toda a sua beleza. Do terreno fertilíssimo surge uma 

variedade de produções, que encantam a vista e dão confiança no futuro do 

trabalho.
46

 

 

As elites piauienses constituídas especialmente por políticos, produtores e intelectuais 

empenharam-se na tentativa de construir uma nova visão do Piauí, evocando seu 

protagonismo para efetivação da integração nacional brasileira, uma vez que se tratava de um 

dos “grandes estados do norte do Brasil” com um “terreno fertilíssimo”.
47

 Portanto, o Piauí 

seria parte integrante da nação e merecia receber a mesma atenção que outras regiões. Nessa 

perspectiva, no tópico a seguir trataremos a respeito dos projetos elaborados por essas elites 

locais para a integração e modernização do estado. 

 

1.3 Do sertão doente ao sertão moderno: os projetos para integração e modernização do 

Piauí 

 

A fim de consolidar ideias que pudessem criar um sentimento de pertencimento à 

comunidade, as elites locais encabeçaram campanhas sobre assuntos que mobilizavam a 

opinião pública, por meio de debates na imprensa local. A questão da pecuária era pauta 
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recorrente nos artigos, sempre voltados para tratar das péssimas condições da economia em 

decorrência do suposto abandono com a região, como podemos observar no ensaio “Indústria 

Pecuária”, escrito por Abdias Neves e publicado no periódico “Nortista” entre os anos de 

1901 e 1902.   

 

Essas providências mais se fazem necessárias no Piauí, estado principiante, 

paupérrimo, cuja indústria única é a pastoril. Desgraçadamente, porém, 

apesar de contar mais de dois séculos de existência, ela não tem saído de um 

período por demais rudimentar. O gado nasce e cresce pelos campos, sem 

cuidados higiênicos, sem a assistência de um veterinário, entregue em 

definitivo a boa vontade do vaqueiro que comumente sabe derribar uma vez, 

capar um garrote, curar bicheiras com a aplicação do mercúrio, e nada 

mais.
48

 

 

Paulo Gutemberg de Carvalho Souza (2008, p.84-85) destaca que nesse momento 

também ocorreu uma efervescência intelectual. Artigos e ensaios de intelectuais piauienses 

eram constantemente publicados em revistas e periódicos, acompanhados por um movimento 

que buscava cada vez mais afirmar uma tradição republicana com a realização de vários 

eventos oficiais, entre eles podemos citar a Exposição Nacional de 1908, as comemorações 

em torno do Centenário da Independência do Brasil, em 1922, e do Centenário da 

Independência do Piauí, em 1923. O incremento na produção cultural pode ser entendido 

como forma de criar elementos simbólicos para sociedade.
49

 

Os intelectuais seriam responsáveis por legitimar um discurso histórico que atendesse 

aos interesses políticos de integração e exploração das riquezas do estado. Assim, a 

construção de uma história republicana, nas primeiras décadas do século XX, no Piauí, estava 

atrelada à ideia de fazer parte da nação, ou seja, era apenas mais um dos mecanismos usados 

para efetivação do projeto de integração e modernização da região. No intuito de construir 

uma imagem positiva do estado, as elites locais incentivaram e patrocinaram a criação de 

revistas, jornais e instituições. Entre elas podemos citar a Academia Piauiense de Letras 

(1917) e o Instituto Geográfico e Histórico Piauiense (1918). A APL tinha o compromisso de 

difundir estudos sobre “a terra natal” no que diz respeito a seus aspectos físicos, sociais, 

econômicos e políticos (SOUZA, 2008, p.85). Já o IGHP tinha o objetivo de realizar estudos 

da história, antropologia e geografia, especialmente no que se referia ao Piauí (SOUZA, 2008, 

p.86).  
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Alguns dos sócios fundadores do IGHP faziam parte do grupo de fundadores da APL, 

ou entraram logo depois. Porém, o fato que chama atenção é da intensa circulação desses 

sujeitos, pois muitos sócios do IGHP ocupavam cargos públicos ou exerciam importantes 

posições na sociedade. É importante também frisar que esses mesmos sujeitos estavam à 

frente de outros projetos que buscavam dar maior visibilidade ao estado e integrá-lo ao 

conjunto da nação. Como exemplo, podemos citar Antonino Freire da Silva, sócio fundador 

do IGHP e governador do Piauí nos anos de 1910-1912. Durante seu mandato, iniciou a 

instalação da luz elétrica em Teresina e ampliou o abastecimento de água da capital, 

aumentou a rede telegráfica do estado, incentivou a navegação do alto Parnaíba e deu 

prosseguimento à demarcação dos limites do Piauí.
50

 Eurípedes Clementino de Aguiar, sócio 

do IGHP e governador do Piauí nos anos de 1916-1920, destacou-se em sua gestão  pela 

conclusão do trecho da estrada de rodagem Floriano-Oeiras, em 1917, pela criação da agência 

da Companhia dos Portos de Teresina, em 1919, e pelo início da construção do açude de 

Campo Maior no mesmo ano.
51

 Clodoaldo Freitas, que participou da junta governativa do 

Piauí, em 1891, foi desembargador, em 1916, e fazia parte do Tribunal de Justiça do estado. 

Foi um dos fundadores da APL e sócio do IGHP. Também colaborou com diversos periódicos 

e publicou algumas obras.
52

 Luís Mendes Ribeiros Gonçalves, membro titular da APL e sócio 

fundador do IGHP, foi diretor do departamento de Agricultura, Viação e Obras Públicas do 

Piauí, diretor geral do departamento de Correios e Telégrafos e engenheiro da estrada de 

rodagem Floriano-Oeiras.
53

 Gregório Thaumaturgo de Azevedo, governador do Piauí, em 

1889-1890, foi membro efetivo do IGHP e membro da comissão organizadora dos produtos 

do Piauí na Exposição Nacional de 1908.
54

 Fenelon Ferreira Castelo Branco, membro 

fundador da APL e do IGHP, colaborou assiduamente na imprensa local e participou da 

comissão organizadora da Exposição Estadual de 1923 em comemoração ao centenário da 

independência.
55

 

Os indivíduos que compunham as elites piauienses não estavam restritos a uma única 

atividade, assim podiam representar ao mesmo tempo vários interesses. Esses sujeitos 

transitavam pelos diferentes espaços da sociedade, eram na maioria das vezes diplomados em 

direito, medicina, engenharia e ocupavam altos cargos na administração do estado. Embora 
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existissem inúmeras cisões entre eles, possuíam um objetivo em comum: realizar uma espécie 

de propaganda dos recursos naturais que aquela terra poderia oferecer a fim de atrair capitais 

para uma maior exploração. Assim, as elites piauienses introduziram em seus discursos ideias 

de abandono, isolamento e atraso, ao mesmo tempo em que, construíram um movimento de 

ampla valorização do território como forma de reivindicar um lugar para o estado. 

Tanto a APL como o IGHP foram reconhecidos pela lei 1.001, de 4 de julho de 1921, 

como de grande utilidade pública. No entanto, o instituto publicou apenas seis números de sua 

revista. Paulo Gutemberg de Souza (2008, p.86) enfatiza que os dois primeiros números, 1920 

e 1922, foram os mais importantes, pois traziam “documentos que deveriam servir de subsídio 

para a escrita da história local”. 

 

No seu primeiro número a Revista publica vários artigos históricos: O cerco 

de Oeiras, de Abdias Neves (publicado originalmente na Litericultura); A 

quem pertence a prioridade histórica do descobrimento do Piauí?, eA 

adesão do Piauí à Confederação do Equador, ambos de 1920, de autoria de 

Anísio Brito. Consta ainda pequenos artigos de curiosidades como A lagoa 

da Pimenteira e As Sete Cidades de Piracuruca [...]. No segundo tomo da 

Revista do IGHP (1922), dedicado ao centenário da Independência nacional, 

os redatores aproveitam para reivindicar maior atenção ao estado, ainda, 

segundo eles, desprezado pelo Poder Central, numa clara alusão à retórica do 

abandono (SOUZA, 2008, p.87). 

 

Enfatizando a retórica do abandono, os intelectuais constituíram a base para formação 

das narrativas sobre a identidade piauiense, passando essa a ser evocada como forma de 

chamar atenção para aquela parte do território brasileiro, considerado isolado e abandonado, 

mas de grandes riquezas e que tinha na sua história aspectos primordiais que o diferenciavam 

do conjunto da federação. No entanto, o que é importante frisar é que “a consolidação de 

ideias aptas a criarem sentimentos de pertencimento à comunidade imaginada estava ligada a 

uma prática social de um grupo distinto na sociedade” (SOUZA, 2008, p.81), ou seja, era um 

projeto elaborado somente pelas elites políticas e intelectuais piauienses e que 

necessariamente não partia das demandas reais da população, e sim dos interesses que lhes 

eram próprios. 

O regime republicano foi percebido como o momento propício para o empreendimento 

dos seus projetos, pois ao mesmo tempo poderiam garantir o respectivo status quo daquelas 

elites e conferir ao Piauí a identidade de moderno. Havia, portanto, a esperança de que o 

regime republicano poderia impulsionar as transformações necessárias para o 

desenvolvimento de uma região que no período imperial teria sido negligenciada. No trecho a 
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seguir, retirado do relatório do governador Coriolano de Carvalho e Silva, de 1895, podemos 

observar melhor essa perspectiva. 

 

Não me cansarei de atribuir a maior parte dos nossos problemas ao triste 

legado que nos deixou o regime decaído [...]. Somos parte integrante da 

federação, e dela temos o direito de esperarmos favores que as mãos largas 

tem-se derramado em outros estados mais felizes que o nosso. Não é 

possível que na República continuemos ainda no estado de abandono em que 

vivemos no regime passado; a constituição não estabeleceu preferências em 

favor deste ou daquele estado, por isso não é muito que se nos dê hoje aquilo 

que nunca conseguimos obter no regime decaído, quando alias vivíamos 

cercados de uma atmosfera aparente de imperialismo.
56

 

 

Os ânimos políticos se mantiveram com essa perspectiva mesmo nas primeiras 

décadas do recém fundado regime. Observamos, por exemplo, em 1 de junho de 1910, 

Antonino Freire da Silva, então governador do Piauí, noticiar euforicamente em mensagem 

apresentada à câmara legislativa que o estado não era mais aquela região pobre, atrasada e 

isolada do século passado. A consolidação da organização política republicana teria 

viabilizado o surgimento de novas ideias e possibilidades de desenvolvimento para a região. 

Rompendo com um sistema político que só teria ocasionado seu atraso e isolamento devido ao 

“excessivo centralismo político e administrativo”, relegando iniciativas que viessem explorar 

os seus recursos naturais (QUEIROZ, 1984, p.49).  

 

[...] desvaneço-me de verificar que, embora os embaraços de toda sorte que 

lhe entravam a marcha progressiva, o Piauí de hoje não é mais, 

absolutamente, a atrasada e empobrecida província de 1889. O regime 

federativo implantou-se aqui definitivamente e o nosso estado avança seguro 

e desassombrado no caminho futuro. [...] Resta agora que, por um esforço 

harmonioso, convirjamos as nossas forças para a aceleração da marcha do 

nosso estado, em busca das laboriosas conquistas do progresso e da 

civilização.
57

 

 

O discurso otimista de progresso e a euforia perante novas possibilidades trazidas pela 

modernização permearam as primeiras décadas do século XX. Tais ideias foram sentidas em 

diversos setores da sociedade piauiense, entretanto, as representações criadas em torno desse 

projeto modernizador tiveram alcances diferentes entre as camadas da sociedade. Isso porque 

todo esse projeto foi pensado e desenvolvido por uma elite que tencionava legitimar suas 

ideias a fim de alcançar benefícios. Assim, ao mesmo tempo em que as novidades trazidas 
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pela modernidade causavam fascínio com suas inovações, também geravam medo e 

desconfiança naqueles que estavam à parte.  

Tais novidades estavam mais concentradas na capital, Teresina, compreendendo 

também outras cidades que funcionavam como polos produtores e exportadores da economia 

como, por exemplo, Floriano e Parnaíba. É importante destacar que o Piauí do início do 

século XX apresentava grandes disparidades entre suas cidades. Assim, quando falamos em 

projetos de melhoramento e modernização, devemos deixar claro que esses nem sempre 

contemplavam todo o território, estando na maioria das vezes concentrados em partes 

específicas, tendo em vista os interesses de uma elite política local.  Como exemplo claro de 

tal discrepância, podemos mencionar as reformas realizadas em Teresina nas primeiras 

décadas do século XX. A cidade foi palco de inúmeras mudanças em sua estrutura urbanística 

com abastecimento de água canalizada (1903); criação de serviços telefônicos (1907); 

iluminação pública (1914) entre outros serviços (FONTINELES FILHO, 2008, p.33). Surge 

um novo modo de vida na capital do Piauí com a adoção de hábitos que passam a ser 

considerados modernos em contraposição aos costumes tradicionais.   

Porém, essas mudanças não ultrapassaram os limites de Teresina, ficando restritas 

àquele espaço, enquanto outras cidades, de modo particular as localizadas na porção sul do 

território, apresentavam uma estrutura ainda muito precária. Com isso, queremos ressaltar a 

importância de não tomarmos os sertões como um todo, visto que dentro deles existiam 

particularidades. A imagem que Neiva e Penna descreveram sobre o Piauí – doente, 

abandonado, atrasado, incivilizado – embora pareça representar todo o estado, referia-se a 

aspectos relacionados apenas à parte sul daquela região. Não estamos aqui defendendo a ideia 

de que o estado não apresentasse tais características descritas pelos sanitaristas, apenas 

queremos evidenciar até que ponto essa visão reforçava estereótipos sobre aquela região e 

seus habitantes, como elucida Luís Mendes Ribeiro Gonçalves ao tratar sobre os 

“nordestinos”. 

 

Jeca Tatu é uma criatura mórbida. Pode sintetizar o estado patológico de 

certos caboclos do sul, minados pela verminose. Não é o retrato fiel da 

grande massa. É um quadro de pequenas dimensões. Por estes rincões 

septentrionais a perspectiva é outra. Embora, de espaço a espaço, o cenário 

se apresente com as mesmas tonalidades, com linhas e imagens de igual 

formação, a predominância do conjunto é muito diferente. Pesar de tudo, os 

distintivos precisados e definidos por Euclides da Cunha e, não ha muito, por 

Ildefonso Albano são os mais frequentes [...].
58
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Podemos observar também os apontamentos do engenheiro Agenor Augusto de 

Miranda, que, entre os anos de 1914 e 1920, esteve no Piauí incumbido de construir linhas 

telegráficas naquela região para dar serviço aos flagelados pelas secas.
59

 Diferentemente de 

Neiva e Penna que descreveram a região sul do Piauí como insalubre e infestada de doenças, 

Miranda destacou que toda a vasta zona do interior era a “mais bela pela amenidade de seu 

clima, abundancia de águas cristalinas, vastas campinas de criar e as mais viçosas matas 

secas”.60 Sua obra Estudos Piauienses (1938) é de suma importância, pois traz informações 

sobre diferentes partes do território daquele estado, o que nos possibilita confrontar algumas 

questões levantadas pelos médicos do Instituto Oswaldo Cruz.
61

 

O engenheiro apresentava uma visão positiva sobre essa região, destacando que o 

único problema era o abandono do governo e o isolamento causado pela falta de vias de 

comunicação. A solução para tais dificuldades estava na integração desses lugares ao litoral 

piauiense por meio da construção de estradas e ferrovias. Assim, visando interligar as 

diferentes partes do território piauiense, em 1913, o governador do estado, Miguel de Paiva 

Rosa, anunciava que o governo federal havia ordenado a construção de duas vias férreas. A 

primeira ligaria o Piauí ao Ceará (Teresina-Crateús, respectivamente) e a segunda ao porto de 

Amarração (Campo Maior-Amarração).
62

O governador destacava que a chegada da 

locomotiva no Piauí abriria caminho para uma nova era de progresso. 

 

Sou um crente fervoroso dos dias prósperos que aguardam o Piauí. As nossas 

indústrias, quase todas, estão em sua infância. As nossas riquezas dormem, 

desconhecidas. O comércio apenas se emancipa e dilata o olhar por um 

horizonte mais largo. A locomotiva, vencendo distancias, só agora nos chega 

a porta- feliz mensageira de uma outra era de progresso.
63

 

 

Nos primeiros anos do século XX o Piauí não dispunha de estradas de ferro, apesar 

dos diferentes projetos que pretendiam ligar o estado ao Ceará, Pernambuco e Maranhão. 
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Entre esses projetos, a construção do ramal de Campo Maior à Amarração era considerado de 

“urgente necessidade”, pois de acordo com o jornal Diário do Piauí:  

 

Esse ramal, percorrendo oito municípios dos mais prósperos da zona mais 

populosa e produtiva do estado, não só aproveita ao comércio, hoje muito 

desenvolvido já por aquele porto e pelo de Tutoya, mas também é condição 

essencial para a imigração e o desenvolvimento agrícola, assim como para o 

serviço contra os efeitos das secas, matérias de que se ocupa esforçada e 

inteligentemente o atual Governo do Piauhy, secundando de maneira 

louvável as medidas de caráter geral que tem sido tomadas pela União. Além 

disso, ficaria iniciada com esse ramal a linha de penetração no vasto e 

ubérrimo território piauhyense. Pois, atravessando a linha tronco em Campo 

Maior e procurando os vales do Canindé ou Piauhy, onde se acham as 

grandes e abandonadas riquezas pecuárias que a União possui naquele 

estado, ir-se-hia ligar, num futuro remoto, porém, previsível, as linhas 

idênticas de Pernambuco e Bahia.
64

 

A construção dessa ferrovia era justificada como importante meio de transporte para 

os produtos da economia piauiense localizados em municípios de grandes riquezas. O ramal 

partiria de Amarração, atual Luís Correia, com um desenvolvimento de 105 km até 

Piracuruca, “centro exportador de cereais e algodão”.  Dessa cidade seguiria a direção oeste, 

onde atravessaria o rio Longá chegando à cidade de Barras, “cidade central, porém de grande 

comércio [...] de ótimas fazendas de criar e suíno”. Dali partiria até Campo Maior, cidade 

distante de Amarração 312 km e “riquíssimo centro criador e exportador de cera de carnaúba 

e cereais de toda espécie”.
65

 A cidade de Campo Maior serviria como ponto de ligação entre 

as cidades de Teresina, Crateús e Amarração, pois dessa cidade partiria um ramal até Teresina 

que se ligaria a rede ferroviária Teresina-Crateús. A linha férrea Amarração-Campo Maior era 

considerada a “linha tronco da rede piauiense”, sendo essa também conhecida como Estrada 

de Ferro Central do Piauí.
66

 

No período também estavam sendo realizados estudos sobre a construção de uma via 

férrea de Petrolina a Teresina, a fim de ligar as bacias do São Francisco e Parnaíba. Sua 

construção gerou bastante interesse nas elites piauienses e no governo federal, tendo em vista 

que a zona percorrida pela linha férrea era considerada “a mais rica e a de maior futuro do 

Piauí”, devido às “várzeas de capim mimoso” de fácil engorda do gado, chegando a ser 

comparadas aos “campos de Charolais, em França”.
67

 Do mesmo modo, o traçado dessa 

                                                           
64

 ESTADO DO PIAUÍ. Melhoramentos para o Norte. Jornal Diário do Piauí, 18 de abril de 1911, nº43, p.1.  
65

 Revista da Época, 16 de julho de 1913, nº 1, p.6-7. 
66

 Ibidem., p.7. 
67

 GONÇALVES, Luís Mendes Ribeiro. Aspectos do problema econômico piauiense. Teresina, Imprensa 

Oficial, 1929, p.60. 



36 
 

ferrovia era de grande interesse por servir como “ligação indispensável entre o norte e o sul 

do país”.
68

 

As ferrovias no Piauí eram projetadas para atingir regiões de grande importância 

econômica e ligar o território piauiense aos estados vizinhos que funcionavam como 

importantes entrepostos comerciais, como Ceará, Pernambuco e Maranhão. Em relação a esse 

último, também foi elaborado projeto ferroviário que visava interligar Teresina a São Luís 

(MA). A principal justificativa era a “possibilidade de escoamento rápido e barato da 

produção piauiense para as principais cidades do centro-sul do país (Goiás e São Paulo)” 

(VIEIRA, 2010, p.46).  

Entretanto, a história das ferrovias no Piauí foi marcada por vários projetos que 

durante anos ficaram paralisados. O primeiro trecho ferroviário foi inaugurado em 19 de 

novembro de 1916 na região norte do estado, entre Portinho e Cacimbão, com extensão de 24 

km (VIEIRA, 2010, p.48). Os demais projetos acima citados foram paralisados diversas 

vezes, o que acabava dificultando a concretização da integração do Piauí com as regiões 

vizinhas. Grande parte dos projetos elaborados nas primeiras décadas do século XX levaram 

anos para ser finalizados. Um exemplo do que estamos falando pode ser visto na construção 

da estrada de ferro que ligaria Maranhão a Teresina, concluída em 1939 e na estrada de ferro 

central do Piauí, que alcançou Teresina somente em 1969 (VIEIRA, 2010). 

Em relação às estradas de rodagem, Miguel de Paiva Rosa destacava que já estava em 

vias de conclusão a estrada que ligaria o Piauí a São Luiz do Maranhão. Outra estrada que 

também estava devidamente projetada e orçamentada era Floriano-Oeiras, que interligaria as 

localidades interioranas ao rio Parnaíba.
69

 A seguir, podemos ver a figura de um trecho da 

estrada que foi concluída em 1917. 
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Figura 4: Estrada de rodagem Floriano-Oeiras 

 
FONTE: ESTADO DO PIAUÍ.O Piauí no centenário de sua Independência de 1823-1923. Vol. IV Vol, 

Teresina: Papelaria Piauhyense, 1923. 

 

Em conjunto com os inúmeros projetos de construção de ferrovias e estradas, também 

estavam os de melhoramentos do rio Parnaíba e seus portos que serviam como importantes 

elementos dinamizadores do comércio regional. O eixo da economia acabava sendo orientado 

pelo rio, o que resultou na instalação de várias casas comerciais responsáveis pela importação 

e exportação de produtos entre o litoral e o interior. A navegação pelo Parnaíba também 

influenciava na vida econômica, social e na infraestrutura das cidades, inserindo o Piauí no 

mercado nacional e internacional (ROCHA, GANDARA, 2009, p.299).  

Como observamos até aqui, várias estratégias foram percebidas como possíveis para 

mudar o diagnóstico de atraso piauiense, das quais destacamos: a modernização de alguns 

espaços urbanos, como o caso de Teresina, a civilização dos hábitos dos cidadãos, 

melhoramentos nas condições das vias de comunicação etc. Foi nessa conjuntura que a 

questão da pecuária e das potencialidades econômicas do estado ganharam importante ênfase, 

tornando-se as exposições a vitrine para a divulgação do quão importante a exploração desses 

recursos poderia ser.  
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Capítulo 2 – Exposição Nacional de 1908: “Uma noção exata do adiantamento do estado 

do Piauí e das suas possibilidades futuras” 

 

No início do século XX, as exposições foram percebidas como importante instrumento 

de modernização nacional, bem como de identificação dos recursos naturais do país a fim de 

apontar suas possíveis potencialidades de uso. Nessa perspectiva, em 1908 foi organizada 

uma exposição nacional em comemoração ao primeiro centenário da abertura dos portos às 

nações amigas. O evento visava celebrar o desenvolvimento do país, realizando um 

“inventário do Brasil para os próprios brasileiros” (PEREIRA, 2010, p.7). O Piauí não ficou 

de fora do grande certame e, com sua participação, buscou divulgar as riquezas existentes no 

território. A elite local defendia que o comparecimento do estado na exposição traria 

inúmeros benefícios, como, por exemplo, investimentos de capitais estrangeiros e o 

melhoramento das indústrias econômicas por meio da aplicação de novas técnicas. 

A exposição representou a concretização de projetos políticos que se iniciaram na 

segunda metade do século XIX, e abriu um conjunto de expectativas àquele estado localizado 

nos sertões brasileiros. Uma série de interesses estavam postos, tais como os relacionados à 

exploração dos seus recursos naturais, à autonomia dos seus governadores e à integração da 

região aos costumes cosmopolitas. Os discursos giravam sempre em torno de projetos de 

modernização do território piauiense, na medida em que se almejava superar a imagem de 

atraso e isolamento. No entanto, é perceptível como tal imagem se constituiu como ferramenta 

para atender interesses econômicos locais, considerando que o Piauí não era tão isolado como 

se desejava destacar. 

Diante disso, o objetivo deste capítulo é analisar a participação do Piauí na Exposição 

Nacional de 1908. O capítulo se encontra dividido em quatro partes. Na primeira parte, 

destacamos o papel das exposições no Piauí dialogando com algumas das produções 

bibliográficas brasileiras sobre os eventos. Na segunda parte, discutimos brevemente a 

Exposição Nacional de 1908, seu propósito, sua organização e os contrastes evidenciados 

diante de uma nação marcada pela desigualdade. Na terceira parte, apresentamos o contexto 

piauiense naquele momento, suas dificuldades e as discussões por trás da sua participação no 

certame. Na quarta parte, analisamos a presença do Piauí na exposição, com ênfase na 

repercussão que a mostra provocou entre as elites locais. Além disso, destacamos os produtos 

que foram expostos e o lugar ocupado pelo estado.  
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2.1 A participação do Piauí nas exposições  

 

Em 1 de maio de 1851 foi inaugurada, em Londres, a “Grande Exposição dos 

Trabalhos da Indústria de Todas as Nações” (HARDMAN, 1988). A primeira exposição 

universal representava a concretização de um projeto que teve início na segunda metade do 

século XIX e se prolongou ao longo do século XX, introduzindo uma sequência de eventos 

que celebravam o progresso material e tecnológico das nações, criando e modelando um 

imaginário de modernização. As mostras expositivas deixavam em evidência as diferenças 

existentes entre os países, na medida em que estes eram classificados de acordo com o seu 

desenvolvimento econômico e industrial. 

O Piauí aderiu às exposições ainda no século XIX. Sua estreia nas “festas do 

progresso” se deu na Exposição Nacional de 1866, preparatória à Exposição Universal de 

1867, em Paris. A província também enviou produtos para concorrer à Exposição Universal 

da Filadélfia, de 1876. Assim, nomeou uma comissão para escolher os principais produtos da 

lavoura e das demais indústrias a serem remetidos à exposição.
70

 Em 1893, participou da 

Exposição Universal de Chicago, onde foi premiado no setor de artes liberais com 

preparações farmacêuticas.
71

  

Já no século XX, o Piauí participou da Exposição Universal de Saint Louis, em 1904. 

Nesse evento, foi premiado com uma medalha de bronze no setor de manufatura, uma 

medalha de ouro no setor de agricultura, oito medalhas de prata no setor de florestas e uma 

medalha de bronze no setor de minas e metalurgia.
72

 Posteriormente, concorreu à Exposição 

Nacional do Brasil, em 1908, à Exposição Internacional do centenário da independência, em 

1922, e ainda realizou em seu território uma Exposição Estadual, em 1923. A participação do 

Piauí nos eventos do início do século XX inaugurava sua passagem para os ideais modernos 

republicanos e, de certa forma, apontava que o estado estava em consonância com outras 

regiões, além de promover uma espécie de propaganda de um espaço que reivindicava maior 

atenção no bojo da nação.  
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Margarida de Souza Neves afirma que as exposições foram entendidas como 

“verdadeiras sínteses do progresso do país”, ao reunir a sua grande diversidade produtiva 

(NEVES, 1986, p.16).  A autora acrescenta que nesse contexto ser moderno significava 

“viabilizar uma nova ordem presidida pelos valores do progresso e da civilização” (NEVES, 

1986, p.16). No entanto, destaca que é preciso levar em consideração as especificidades 

regionais, pois a noção de modernidade teria assumido diferentes formas.  

Essa perspectiva de análise nos ajuda a pensar os diversos discursos que procuravam 

viabilizar esse projeto modernizador. No Piauí, por exemplo, ser moderno perpassava pela 

ideia de integração e exploração de suas riquezas econômicas. As elites piauienses 

consideravam que na medida em que esses elementos fossem concretizados o estado deixaria 

as marcas do atraso para trás e se modernizaria. Assim, as exposições que, no início do século 

XX, tiveram importante papel na divulgação do território brasileiro, foram utilizadas para 

evidenciar as potencialidades de uso dos recursos naturais do estado e introduzir na produção 

econômica local os conhecimentos científicos necessários para sua modernização.  

Os eventos possibilitavam uma troca de conhecimentos e técnicas que poderiam ser 

adaptadas e incorporadas à produção econômica do Piauí. Além disso, ser premiado em uma 

exposição trazia muitos benefícios, pois além do reconhecimento através de medalhas, criava-

se uma forte propaganda em torno dos produtos, o que era de grande importância para sua 

comercialização. A intenção de divulgar os prêmios recebidos era a medida explícita para 

atrair grandes investimentos de produtores, industriais ou comerciantes. Como exemplo do 

que acabamos de mencionar, podemos observar a edição da revista piauiense O Meio, de 

fevereiro de 1935.  
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Figura 5: Propaganda da premiação da Fábrica Ypiranga na Exposição Estadual de 1923 

 
FONTE: Revista O Meio de fevereiro de 1935. 

 

Notamos que, para mostrar a qualidade dos produtos da Fábrica Ypiranga, a 

propaganda ressaltava que “a maior indústria do estado” havia recebido medalhas e menções 

honrosas na Exposição Internacional de 1922 e na Exposição Estadual de 1923. Com isso, 

podemos perceber como os artigos que concorriam às exposições acabavam recebendo 

destaque na imprensa local, havendo até proposta de publicação de catálogos e livros sobre 

todos os produtos que participavam das exposições, a fim de que fossem distribuídos em 

outros países.
73

  

As exposições com seu cenário festivo e visão ilusória tornavam-se centros 

irradiadores de uma nova ordem. Francisco Foot Hardman ao analisar o “imaginário 

científico” em torno das exposições no contexto de expansão do capitalismo, mostra que os 

eventos, inclusive os brasileiros, são provas incontestáveis da reunião entre progresso e 

espetáculo para as massas, sendo os mesmos portadores de uma euforia mistificadora, onde se 

propagava uma melhoria da humanidade e a criação de uma sociedade unificada 

(HARDMAN, 1988). Era a própria materialização do discurso burguês que pretendia 

inaugurar uma nova fase de consumo, orgulhando-se de suas produções tecnológicas que 

acabavam por modificar o modo de vida dos indivíduos (HARDMAN, 1988).  
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Desse modo, o Brasil queria fazer-se conhecido e ser reconhecido pelas demais nações 

ditas civilizadas, no entanto, a representação do país nos espetáculos acabou por revelar “as 

tensões do processo constitutivo desse ideário da modernidade” (HARDMAN, 1988, p.91). 

Essas contradições podem ser vistas no Piauí através dos discursos de suas elites que 

denunciavam constantemente o abandono em que viviam, enquanto os estados do sul 

recebiam auxílios do governo central. Assim, tanto Neves (1986) como Hardman (1988) 

trazem questões que nos possibilitam entender as exposições como lugar para efetivação da 

modernidade, ao mesmo tempo em que evidenciam as contrariedades inerentes ao processo de 

expansão do capitalismo. 

Sandra Jatahy Pesavento também mostra as exposições como espaço marcado por 

tensões e, sobretudo, diferenças. Por trás da exaltação do progresso, dos avanços da 

modernidade, estavam os problemas sociais advindos do capitalismo (PESAVENTO, 1997). 

Com o objetivo de “informatizar, explicar, inventariar e sintetizar”, os eventos serviam como 

“uma janela para o mundo” exibindo “o novo, o exótico, o desconhecido, o fantástico, o 

longínquo” (1997, p.45).  

Nesse sentido, pensar as exposições como um todo homogêneo seria um grande erro, 

tendo em vista a heterogeneidade das nações e a diversidade de projetos políticos de 

modernização que viriam a ser elaborados em cada contexto nacional e, sobretudo, nas 

distintas regiões ou estados que compunham cada nação. Nelson Sanjad, ao analisar alguns 

estudos sobre a participação dos países latino-americanos nos eventos, chama atenção para 

certos “elementos de distinção” na forma de representação desses países, evidenciando as 

complexas dessemelhanças da América Latina em relação aos países da Europa na forma de 

apreender e representar o discurso de modernidade, desenvolvimento científico, tecnológico e 

industrial (SANJAD, 2017, p.806).  

Assim, partindo de uma visão que tenciona a evidenciar as particularidades dos 

diferentes contextos e sujeitos que integravam esse emaranhado ambiente das exposições, é 

que nos propomos analisar a participação do estado do Piauí nas exposições do início do 

século XX. 

 

2.2 A Exposição Nacional de 1908 

 

Para comemorar o primeiro centenário da abertura dos portos do Brasil ao 

comércio internacional, resolveu o Governo promover uma Exposição 

Nacional, que se realizará nesta Capital, em junho do ano vindouro. A 

exposição abrangerá os quatro ramos da atividade nacional: - agricultura, 

indústria pecuária, várias indústrias e artes liberais, no intuito de realizar um 
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verdadeiro inquérito sobre os recursos e desenvolvimento econômico do 

país, demonstrando ao mesmo tempo a ação decisiva e memorável desse 

acontecimento sobre os nossos destinos. O Governo da União espera a 

cooperação dos Estados para dar maior brilho a esse certame, e, fazendo esta 

comunicação V. Ex. confio que promoverá a representação desse estado, do 

modo mais completo possível.
74

 

 

No dia 29 de maio de 1907, o Ministro da Indústria, Viação e Obras Públicas, Miguel 

Calmon Du Pin e Almeida, encaminhava a mensagem apresentada acima onde convidava os 

governadores dos estados a se fazerem presentes na Exposição Nacional que seria realizada na 

cidade do Rio de Janeiro em 1908. O certame tinha como objetivo “fazer um balanço da 

riqueza e do desenvolvimento do Brasil depois da emancipação econômica que conquistou 

com a abertura de seus portos ao comércio internacional, sob o domínio da metrópole 

portuguesa”.
75

 O evento não era apenas para comemorar o centenário da abertura dos portos, 

mas também para realizar um levantamento da situação econômica do Brasil a fim de 

demonstrar seu progresso. Miguel Calmon relatava que os governadores, ao receberem a 

mensagem, logo confirmaram seu apoio, solicitando mais informações sobre a mostra.
76

 

Margareth da Silva Pereira (2010, p.7) considera o evento de 1908 como “grand finale 

de um primeiro tempo de interações econômicas e culturais do Brasil com um mundo cada 

vez mais urbano e cosmopolita [...]”. A autora acrescenta que no início do século XX as 

autoridades municipais e federais, confiantes nas potencialidades do país, não ficaram restritas 

apenas no campo das transformações arquitetônicas com as reformas urbanas, mas seriam 

mais ambiciosos ao celebrar o comércio e o desenvolvimento do país, realizando um 

“inventário” do Brasil para os próprios brasileiros (PEREIRA, 2010, p.7).  

A exposição foi inaugurada no dia 11 de agosto de 1908 na cidade do Rio de Janeiro, 

especificamente, no bairro da Urca e ficou aberta até o dia 15 de novembro do mesmo ano 

(PEREIRA, 2010, p.17). Vários estados da federação participaram, sendo que alguns 

construíram seus próprios pavilhões – Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Distrito Federal – 

enquanto outros expuseram seus produtos no Pavilhão dos Estados. A exposição também 

contou com a presença de Portugal e de instituições brasileiras que tinham pavilhões 

exclusivos, como, por exemplo, o Jardim Botânico, o Corpo de Bombeiros e os Correios e 

Telégrafos (FABIAN, ROHDE, 2007, p. 4). Além disso, o certame dispunha de uma 
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programação diversificada, desde restaurantes, atividades musicais, exposições artísticas, até 

parques infantis, show de fogos de artifícios e exibição de filmes (FABIAN, ROHDE, 2007, 

p. 5).  

Margarida de Souza Neves destaca que a exposição estava inserida no contexto das 

grandes transformações políticas, econômicas e sociais advindas da mudança de regime do 

Império para República, do fim da escravidão e das reformas urbanas realizadas na capital do 

país pelo prefeito Pereira Passos. Ele buscava celebrar as realizações que levaram o Brasil a 

se projetar enquanto uma nação moderna, deixando clara a oposição entre atraso colonial 

versus progresso republicano, trabalho escravo versus trabalho livre, selvageria versus 

civilização, cidade mal edificada versus cidade moderna, imundice versus salubridade 

(NEVES, 1986, p. 42). Alda Lúcia Heizer ressalta que a exposição, “com suas demonstrações 

estatísticas da situação dos estados, suas terras e suas gentes”, apenas consagrava a marcha do 

progresso que havia sido deflagrada (2008, p. 20).    

Em relação às demonstrações do potencial de desenvolvimento do país nos últimos 

cem anos, a Diretoria Geral de Estatística elaborou um trabalho especial para ser distribuído 

durante a Exposição Nacional de 1908, o Boletim Comemorativo, que continha dados 

demográficos, territoriais, econômicos e sociais (FABIAN, ROHDE, 2007, p. 3). Além disso, 

em sua apresentação era descrito como “repositório valioso de informações, algumas inéditas, 

outras já conhecidas, grupadas todas sistematicamente de modo a fornecer, sobre vários 

aspectos, uma ideia exata do estado atual do Brasil”.
77

 De acordo com Neves, o Boletim 

revela todo o esforço da diretoria para conferir “cientificidade e inteligibilidade” ao propósito 

da exposição, pois reforçava por meio das estatísticas a “grandiosidade e a riqueza natural do 

país e a importância da cidade do Rio de Janeiro no processo de modernização” (NEVES, 

1986, p. 43-44). 

A capital da República era o palco de toda essa modernidade que adentrava seu espaço 

através de reformas urbanas e sanitárias, com a finalidade de transformá-la em uma Paris 

tropical, ou seja, o Rio de Janeiro era usado como medida de progresso dos vários estados da 

federação (NEVES, 1986, p. 44). Porém, esse cenário não se repetia em todas as capitais, 

tendo em vista as características geográficas, econômicas e sociais de cada uma delas. Assim, 

diante da diversidade do território brasileiro e das discrepâncias existentes por trás da 

implementação dos projetos de modernização, as exposições mais se pareciam vitrines onde 

eram expostos os produtos exóticos dos estados (NEVES, 1986). Isso porque as riquezas do 
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Brasil eram desconhecidas pelos próprios brasileiros e, ao realizar um inventário de toda essa 

produção, veio à tona a diversidade econômica de muitas regiões. 

Na Exposição Nacional de 1908, foram exibidos os principais artigos da economia de 

cada estado, com grande destaque para os produtos naturais e manufaturados produzidos 

nesses locais (FABIAN, ROHDE, 2007, p. 4). A ausência de importantes indústrias de 

exploração dos recursos dessas regiões era justificada pela falta de investimentos nacionais e 

estrangeiros. Desse modo, mesmo que os produtos exibidos não estivessem à venda, a 

exposição despertava o interesse dos estados, pois poderia gerar negociações futuras ou atrair 

investimentos de capitais nos territórios expositores.  

As exposições nacionais e a participação do Brasil nas exposições internacionais 

acabaram por revelar as especificidades de uma sociedade que pregava o “catecismo do 

progresso”, mas que na realidade tinha que enfrentar as “marcas do atraso” da sua formação 

histórica (NEVES, 1986, p. 31). A desigualdade regional, aspecto claramente perceptível no 

cenário brasileiro, era evidenciada até mesmo na organização dos pavilhões que abrigaram os 

mostruários dos estados, visto que aqueles mais imponentes construíram seus próprios 

edifícios ou ocuparam lugar de destaque no certame. O Catálogo resumido ou Síntese dos 

Mostruários da Exposição Nacional de 1908, descreve de forma sumária a organização dos 

produtos que foram expostos no primeiro pavimento do Palácio dos Estados, o qual se 

encontrava dividido em 43 repartições e recebeu artigos do Distrito Federal, Santa Catarina, 

Paraíba, Pará, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Piauí, Sergipe, Ceará, Espírito 

Santo, Acre, Alagoas, Bahia, Minas Gerais e Rio Grande do Norte.
78

 A figura a seguir nos 

ajuda a visualizar melhor a localização de cada estado nas alas do palácio.  
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Figura 6: Planta do 1º pavimento do Palácio dos Estados 

 
FONTE: Catálogo Resumido ou Síntese dos Mostruários da Exposição Nacional de 1908. Rio de Janeiro: 

Imprensa Nacional, 1908. 
 

Legenda do primeiro pavimento (térreo) 

      Ala esquerda: 

1. Distrito Federal 

2. Estado de Santa Catarina 

3. Estado de Santa Catarina 

4. Estado de Santa Catarina 

5. Estado de Santa Catarina 

6. Estado de Santa Catarina  

7. Estado de Santa Catarina 

8. Estado da Paraíba e Inspetoria Geral de Obras Públicas da Capital Federal 

9. Serviços internos da administração 

10.  Inspetoria Geral de Obras Públicas da Capital Federal 

Ala direita:  

11. Observatório Astronômico, estado do Pará, Estrada de Ferro Leopoldina 

12. Estado do Rio Grande do Sul 

13. Estrada de Ferro Central do Brasil 

14. Estado do Rio Grande do Sul 

15. Estrada de Ferro Central do Brasil 

Corpo central: 

16. Estados de S. Paulo e Rio de Janeiro e Distrito Federal 

17. Estados do Piauí, Sergipe, Ceará, Espírito Santo e o Acre 
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18. Estado do Rio Grande do Sul (Frigorífero Santa Luzia) 

19. Serviço interno da administração 

20. Em parte ocupado pelo motor que aciona o Frigorífero, em parte para serviço interno 

da administração 

21. Estado de S. Paulo 

22. Serviços internos da administração 

23. Serviços internos da administração  

24. Casa de Correção do Distrito Federal e Hospício Nacional de Alienados 

25. Serviço interno da administração  

26. Serviço interno da administração  

27. Estado das Alagoas  

28. Estado da Bahia 

29. Estado da Bahia 

30. Estado da Bahia 

31. Serviço interno da administração 

32. Estado de Minas Gerais 

33. Estado de Minas Gerais 

34. Estados do Rio Grande do Norte e de Minas Gerais e Companhia City Improvements 

35. Estado da Bahia 

36. Corpo de Bombeiros da Capital Federal  

37. Serviço interno da administração 

38. Serviço interno da administração 

39. Serviço interno da administração 

40. Serviço interno da administração 

41. Estado de Minas Gerais  

42. Estado de Minas Gerais  

43. Estado de Minas Gerais  

 

Podemos perceber que o estado de Santa Catarina ocupou seis salas na ala esquerda, o 

Rio Grande do Sul, duas salas na ala direita e uma na ala central; a Bahia, quatro salas na ala 

central; Minas Gerais, três salas na ala central e ainda dividiu outra com o Rio Grande do 

Norte e a Companhia City Improvements, enquanto os estados da Paraíba, Pará, Piauí, 

Sergipe, Ceará, Acre e Rio Grande do Norte tiveram que compartilhar salas. A posição dos 

estados no espaço do palácio nos mostra a importância atribuída à produção econômica de 

cada um, ocupando lugar de destaque aqueles que representavam o progresso da nação. 

Assim, os que não refletiam a imagem que se desejava passar, acabavam ficando em segundo 

plano, pois a prioridade era demonstrar as potencialidades produtivas do Brasil.  

Tal constatação também acaba evidenciando o desenvolvimento econômico de cada 

região, dado que a exposição era considerada oportuna para exibir as riquezas da federação. 

Nesse sentido, os exemplares expostos revelavam o contraste dos estados considerados 
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atrasados com aqueles que abrilhantavam o recinto. O espetáculo do progresso tinha suas 

próprias contradições, o que nos faz perceber a necessidade de pensá-los como espaço 

marcado por tensões e, sobretudo, diferenças regionais. É importante destacar que grande 

parte dos trabalhos historiográficos quando tratam das exposições enquanto projeto de 

modernização, estão se referindo à cidade do Rio de Janeiro. No entanto, os discursos sobre 

modernidade variavam muito a depender da região. Assim, ao evidenciarmos algumas dessas 

implicações, conseguimos desvendar as várias interpretações que essa ideia assume. É 

indispensável trazer para o debate as especificidades de cada estado e entender que essas 

discussões locais estavam em sintonia com um projeto nacional maior.  

2.3 - “Nosso caro Piauí”: uma breve contextualização 

 

[...] os piauienses jamais deverão descrer do progresso de sua terra querida, 

uma vez que ele se evidencia do conjunto de elementos com que a natureza a 

dotou.  Entretanto, cumpre-nos, com passo mais agigantados, trilhar a senda 

das conquistas progressistas, porque o solo comporta em si grandes fontes de 

riquezas, que auxiliadas ou exploradas de acordo com os exemplos e 

experiências realizadas por ali, poderão contribuir vantajosamente para o 

desenvolvimento do estado.
79

 

 

A aposta de que o Piauí era uma região com grande possibilidade de progresso estava 

presente constantemente nas discussões entre as elites piauienses, seja por meio de 

publicações em jornais ou mensagens oficiais encaminhadas à Assembleia Legislativa. A 

missão era divulgar as grandes fontes de riquezas do território que jaziam inexploradas a fim 

de conseguir auxílios para desenvolvê-las.
80

 Nesse período, o estado enfrentava uma fase 

difícil na sua administração devido à morte do governador, Álvaro de Assis Osório Mendes, e 

depois do vice-governador, Areolino Antônio de Abreu. Álvaro Mendes assumiu o cargo de 

governador do estado no dia primeiro de julho de 1904 e morreu no dia cinco de dezembro de 

1907. Durante seu governo conseguiu realizar alguns benefícios em prol da região, como a 

inauguração do serviço de abastecimento de água na cidade de Teresina, criação do município 

de Simplício Mendes, fundação do Asilo dos Alienados de Teresina, instalação de uma 

empresa particular de telefones de propriedade do tenente-coronel Joca Broxado e revisão dos 

limites do estado.
81
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Após sua morte, o vice-governador, Areolino de Abreu, assumiu o poder no dia cinco 

de dezembro de 1907, no entanto, no dia 31 de março de 1908 também morreu ficando o Piauí 

mais uma vez sem governador. Diante do ocorrido, o presidente do Tribunal de Justiça, José 

Lourenço de Morais e Silva, assumiu o cargo em 31 de março de 1908 para completar o 

mandato.
82

 Somente no dia primeiro de julho de 1908 o novo governador eleito, Anísio Auto 

de Abreu, tomou posse juntamente com seu vice, Antonino Freire da Silva.
83

 

É importante destacar os grupos políticos dos quais esses sujeitos faziam parte, tendo 

em vista que o cenário era bastante instável e cheio de sutilezas. Teresinha de Queiros (1994, 

p. 224) enfatiza que após a proclamação da República, as alterações em relação às lideranças 

que estavam à frente do poder no estado foram ocorrendo de forma progressiva, o que teria 

permitido um realinhamento dos antigos grupos que pertenciam ao Partido Liberal e ao 

Partido Conservador que dominavam a política provincial durante o Império. Dentre os 

grupos que participaram do jogo político durante a Primeira República no Piauí, gostaríamos 

de destacar os Mendes/Nogueira e os Abreu. 

O domínio dos Mendes/Nogueira pode ser percebido a partir da rede formada por 

Lisandro Francisco Nogueira, líder do grupo político, sogro de Raimundo Artur de 

Vasconcelos - que foi governador do Piauí de 1896 a 1900 -, irmão de Arlindo Francisco 

Nogueira - que deu continuidade ao grupo assumindo o governo do estado de 1900 a 1904 - e 

cunhado de Álvaro de Assis Osório Mendes - que também foi governador de 1904 a 1907 e, 

como já mencionamos, morreu no exercício do mandato (QUEIROZ, 1994, p.225). No 

entanto, alguns meses após a morte de Álvaro Mendes, Lisandro Nogueira veio a morrer, 

ocasionando o enfraquecimento do grupo e permitindo um novo rearranjo entre as elites.  

Foi nesse cenário que os irmãos Areolino Antônio de Abreu e Anísio Auto de Abreu 

ascenderam ao poder. Como destacado anteriormente, Areolino de Abreu era vice-governador 

de Álvaro Mendes e assumiu a administração do estado em 1907. Seu irmão, Anísio de 

Abreu, foi o sucessor no cargo após sua morte. O governador era descrito como homem de 

“visão muito ampla de todos os problemas do Piauí”, revelando uma grande preocupação para 

solucionar o “marasmo em que vivia o piauiense”.
84

 Destacava-se o seu trabalho em âmbito 

nacional, onde teria cumprido com bastante empenho suas funções, e também em âmbito 

estadual, no qual estava preocupado em empreender medidas para o desenvolvimento do 

Piauí.   
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Presentemente, a direção política e administrativa do estado está confiada ao 

Dr. Anísio de Abreu, há bem pouco eleito governador, nome bastante 

conhecido, pelos seus inúmeros trabalhos, através de sua brilhante passagem 

pelo parlamento nacional, onde desempenhou as mais importantes e elevadas 

comissões, estudando e discutindo altas questões de direito e de finanças, 

com um brilho e destaque que tais que é de esperar [...] S. Exc. disse que 

assumia o governo não para cobrar impostos e pagar funcionários, mas para 

fazer administração. Que não são palavras vãs, aqui estão as primeiras 

medidas por S. Exc. pedidas ao congresso estadual, e que revelam um 

programa e uma orientação de quem quer fazer governo e fazer obras. Ainda 

agora S. Exc. aqui está, com evidente prejuízo de sua saúde, trabalhando 

junto ao governo federal, no sentido de obter umas tantas medidas 

indispensáveis ao desenvolvimento do estado e de que é objetivo principal – 

a construção da estrada de ferro de Crateús a Teresina – grande aspiração do 

povo piauiense [...].
85

 

 

Entretanto, Anísio de Abreu esteve à frente da administração do Piauí por um curto 

período, morrendo em dezembro de 1909. Assim, de acordo com Queiroz (1994, p. 226) a 

liderança do grupo foi assumida pelos “jovens bacharéis introduzidos na política pelos irmãos 

Abreu”, entre eles estava Antonino Freire da Silva, vice-governador de Anísio de Abreu, mas 

que se recusou a ocupar a administração do estado porque queria concorrer a governador por 

via eleitoral, sendo eleito para o cargo de 1910 a 1912. Outro nome era o de Miguel Paiva 

Rosa, diretor de instrução pública no mandato de Anísio de Abreu e eleito governador, de 

1912 a 1916, com ajuda de Antonino Freire (QUEIROZ, 1994, p.226). 

Contudo, Antonino Freire e Miguel Rosa teriam rompido aliança ao apoiarem 

candidatos diferentes para o quadriênio de 1916 a 1920, saindo vitorioso o médico Eurípedes 

Clementino de Aguiar que contou com o auxílio de Antonino Freire (QUEIROZ, 1994, 

p.226). Ao término do seu governo, Eurípedes Aguiar apoiou a candidatura de João Luís 

Ferreira, responsável pela realização das comemorações do centenário no Piauí e pela 

Exposição Estadual de 1923.  

Em torno desses grupos, formavam-se redes complexas marcadas por disputas e 

alianças na tentativa de conquistar espaço tanto a nível estadual como federal. O jogo político 

era muito dinâmico, pois mesmo aqueles sujeitos que não estavam no poder, compondo a 

oposição estadual, podiam estar vinculados ao governo federal, mantendo funções em outras 

regiões. A discussão é bastante ampla e requer uma análise mais profunda para sua 

compreensão. Apenas queremos mostrar o cenário político em que se processou a participação 
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do Piauí nas exposições, sabendo que muitos dos nomes citados acima estavam à frente da 

organização dos produtos do estado nos eventos.  

Foi durante o governo de Anísio de Abreu que o Piauí concorreu à Exposição 

Nacional de 1908, o que acabou gerando elogios à administração do estado, que mesmo 

diante da instabilidade política ocasionada pela morte de Álvaro Mendes e Areolino de Abreu, 

fez com que as riquezas daquele território figurassem no grande certame, sendo sua 

apresentação considerada uma “grande revelação”.
86

 Embora não apresentasse a opulência 

dos demais estados da federação e a quantidade de produtos fosse reduzida, devido ao pouco 

tempo que os organizadores dispuseram para coletar, a participação na exposição serviu para 

legitimar o discurso das elites locais que incessantemente chamavam atenção para 

importância daquela região.  

O jornal Piauí, em 26 de dezembro de 1908, reservou uma sessão, “O Piauí na 

exposição”, para discorrer sobre o estado. Inicialmente, destacava que os métodos de 

produção utilizados pelos piauienses eram ainda bastante incipientes, mas, se fossem 

aplicados os procedimentos corretos, descobririam o “manancial extraordinário que o 

território poderia oferecer”, podendo concorrer dignamente com os estados do sul.
87

 Em 

seguida, chamava atenção para a falta de estudos sobre as “incalculáveis riquezas existentes 

nos sertões brasileiros”, que viviam ignorados, mas que despertavam o interesse de viajantes 

estrangeiros.
88

 Por último, ressaltava a ideia de que aquele espaço ocupava uma posição 

periférica em âmbito nacional.
89

 Tal constatação fez com que se tornasse crescente a 

apreciação negativa do seu isolamento, isto é, a percepção do isolamento foi usada de forma a 

atrair investimentos. Na medida em que as elites políticas, econômicas e intelectuais passaram 

a apontar, com o auxílio da imprensa local, as vantagens produtivas com uso do sertão 

piauiense, também apresentaram seus projetos econômicos.  

Além disso, o jornal trazia uma matéria que foi publicada no periódico O País (RJ) na 

seção dedicada aos estudos dos diversos estados na exposição, na qual traçava algumas 

considerações sobre o Piauí. Com isso, é possível perceber que não bastava só a imprensa 

local para legitimar a ideia de progresso e de região rica, era preciso ter uma opinião externa 

que pudesse dar maior publicidade. Era “a voz autorizada de um sagrado órgão da opinião 

publica nacional” que precisava ser ouvida para convencer a todos da “florescente 
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prosperidade” que insidia sobre o povo piauiense.
90

 Um dos pontos destacados pelo jornal 

carioca era em relação ao quadro estável do Piauí, mesmo esse não sendo favorecido pelo 

governo federal como outros estados.  

 

[...] qualquer que demore a vista sobre a exposição piauiense e consulte e 

manuseie os dados e elementos que demonstram o estado financeiro e 

econômico do estado, de suas empresas industriais e comerciais, sente o jogo 

o equilíbrio e estabilidade financeira de um e de outros, característica 

frisante, do critério, energia e honradez do povo piauiense, constante e 

persistente no trabalho limitado aos seus próprios recursos, vivendo a vida 

modesta e simples dos pobres honrados. É deveras empolgante este quadro, 

de algum modo contrastante com grande número de outros estados, sempre 

mais favorecidos pelo governo federal e fartos de recursos.
91

 

 

A ausência de estradas de ferro e de investimentos externos eram fatores que 

dificultavam o desenvolvimento daquela região, no entanto, o jornal afirmava que embora o 

Piauí não possuísse “um palmo de estrada de ferro, nem uma só obra ou empresa federal, que 

indiretamente canalizasse capitais para o estado”, que vivendo somente de seus recursos, 

apresentava uma condição orçamentária admirável.
92

 Mas chamava atenção para a 

necessidade de capitais estrangeiros para explorar as riquezas daquele sertão que abastecia as 

regiões vizinhas com produtos das suas indústrias. Além disso, era sublinhada a qualidade de 

alguns produtos apresentados na exposição, considerando que poderiam concorrer com 

similares estrangeiros, como, por exemplo, os óleos de coco, classificados como superiores ao 

de oliveira, as fibras, as madeiras, os frutos e as plantas medicinais.
93

 

O isolamento do estado chegou a ser apontado como “segredo para o equilíbrio 

financeiro em que vivia o piauiense”, pois conservaria suas riquezas desconhecidas pelos 

próprios brasileiros, mas que era de notável importância para os estrangeiros que ali haviam 

passado em missões cientificas.
94

 As características climáticas da região eram comparadas 

com as de alguns países da Europa, legitimando tal ideia por meio da opinião de viajantes 

naturalistas que percorreram o estado no século XIX, entre eles Karl Friedrich Philipp Von 

Martius. O naturalista desembarcou no Brasil em 1817 como um dos integrantes da Missão 

Científica de História Natural - Missão Austríaca - e percorreu algumas regiões do interior do 

Brasil, entre elas o Piauí.
95

Na revista Esplorazione Commerciale de 1896, Von Martius 
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descrevia o estado como “um dos melhores e de mais ricos e inexploráveis recursos”, ao 

mesmo tempo em que também era “o mais saudável de todos”, considerando-o “a Suíça 

brasileira”.
96

 

A visão difusa sobre as potencialidades da região já era percebida desde as primeiras 

representações do seu espaço. Os apontamentos de Von Martius também eram destacados no 

Catálogo dos produtos do estado do Piauí na Exposição Nacional de 1908, onde ressaltava a 

semelhança dos campos de pastagens existentes no Piauí com os campos da França: “as 

famosas várzeas de capim mimoso, pela beleza e facilidade de engorda dos gados que nelas se 

apascentam, são consideradas ali, como os campos do Charolais em França, isto é, como 

verdadeiras fabricas de carnes e mais produtos bovinos”.
97

 O progresso das diferentes 

indústrias econômicas do estado também era destacado, sendo a atividade pastoril sua 

principal fonte de renda, seguida pela indústria extrativa da maniçoba e carnaúba.  

 

A terra do Piauí é de fertilidade prodigiosa, convindo admiravelmente a 

grande numero de culturas, mas a sua propriedade característica é o 

pastoreio. Para tal, a criação de bois, de cavalos e de mulas tomou grande 

desenvolvimento e torna-se cada dia riqueza crescente para o Estado. Possui 

minas de ouro e de chumbo e produz algodão, cana de açúcar, vários cereais, 

fumo, borracha de maniçoba, conservas de carne, couros e carnaúba (de que 

se extrai um látex grosso que serve ao fabrico de velas) e a piaçaba, é 

utilizada no fabrico da escovaria ordinária. Entre as riquezas naturais do 

estado susceptíveis de grande exportação, cumpre colocar as madeiras de 

construção e de marcenaria, as fibras e grande numero de plantas 

oleaginosas e medicinais. As explorações de maniçoba e de carnaúba 

tiveram grande impulso e constituem um recurso de lucro certo e de pronto 

futuro. A indústria é relativamente importante – fabricas de fiação de 

algodão, fabricas de azeite, engenhos de açúcar, fábricas de sabão, de 

conservas de carne, lacticínios, etc. a grande fabrica de lacticínios do estado 

é considerada entre as primeiras do Brasil; a manteiga que produz concorre 

com as marcas mais procuradas dos países estrangeiros.
98

 

 

Assim, nesse contexto de divulgação das riquezas dos sertões, a participação do Piauí 

na Exposição Nacional de 1908 foi vista como fundamental. As elites piauienses, que lutavam 

constantemente pela manutenção do poder político entre seus grupos, perceberam no certame 

a oportunidade para conseguir capitais para o desenvolvimento econômico. Podemos dizer 

que houve uma coesão entre as elites sobre a presença do Piauí nos eventos, haja vista que no 

período em estudo, diferentes grupos políticos estiveram à frente da administração do estado. 
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Contudo, o que podemos observar é uma continuação dos discursos sobre a importância das 

exposições para viabilizar a concretização de projetos locais. Daqui em diante iremos tratar 

mais especificamente sobre o Piauí na exposição. 

 

2.4 O Piauí na Exposição Nacional de 1908: “apresentação das riquezas imensas do 

nosso sertão” 

 

Brilhante e digno foi a representação que tivemos no grande certame 

realizado no Rio de Janeiro, para comemorar o centenário da abertura dos 

nossos portos ao comercio mundial. Nessa exibição dignificante em que os 

vencedores são os que apresentam maior soma de trabalho e esforço, 

recebemos nós a recompensa do labor que despendemos na aquisição de um 

mostruário por onde se pudesse aferir o estado de desenvolvimento em que 

[ilegível] calculasse a fertilidade variada do nosso solo, a riqueza imensa das 

nossas matas e a curiosa variedade de nossos minerais.
99

 

 

O comparecimento do Piauí na Exposição Nacional de 1908 representava para aquela 

região apenas mais um passo rumo ao progresso. Todavia, a exploração de suas riquezas 

fazia-se primeiramente necessária. É nesse contexto que a imprensa local ganha papel de 

destaque sendo usada pelas elites locais como forma de divulgar o território piauiense, 

denunciar as mazelas e angariar benefícios a favor de interesses que lhes eram próprios. Outro 

fator importante foi a construção de representações sobre aquele espaço estigmatizado que se 

converteram em ações políticas a partir das reclamações, anúncios, denúncias e notícias 

constantemente divulgadas.  

O Piauí organizou toda sua produção econômica a fim de ser exibida na cidade do Rio 

de Janeiro, onde o governo mandou construir pavilhões para abrigar os produtos das 

diferentes seções da exposição provenientes de todas as partes da federação. O espaço das 

exposições nacionais abrigava uma diversidade de símbolos que representavam um mundo 

“moderno” e “civilizado”, na tentativa de construir um novo conjunto de valores sociais, 

políticos e econômicos, exigindo um olhar atento dos visitantes para comparar as riquezas da 

nação. 

Para organizar e dirigir a exposição nacional, foi nomeada uma comissão composta 

por um presidente, um secretário geral, três vice-presidentes e 36 membros. O general 

Gregório Taumaturgo de Azevedo
100

, ex-governador do Piauí, era um dos vice-presidentes da 
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comissão organizadora, como podemos ver na figura abaixo. O general também era um dos 

encarregados de organizar os produtos piauienses para a exposição, compondo a comissão do 

estado do Piauí juntamente com João Crisóstomo da Rocha Cabral
101

, César do Rego 

Monteiro
102

, José Pires Rebelo
103

, Antônio Coelho Rodrigues
104

, Félix Pacheco
105

, Armênio 

de Figueiredo e Antônio Martins de Areia Leão.
106
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Figura 7: Membros da comissão organizadora da Exposição Nacional de 1908 

 

 

FONTE: BRASIL. Álbum lembrança da Exposição Nacional de 1908, Rio de janeiro. Disponível em 

https://ufpadoispontozero.wordpress.com/2014/08/25/album-lembranca-da-exposicao-nacional-de-1908-rj/.  

 

Esses sujeitos se destacavam, de modo geral, por defenderem a diversificação e 

modernização da economia local em consonância com os interesses estaduais. Eram figuras 

públicas e tinham algum envolvimento com a política, ocupando cargos de governador, 

deputado, senador, advogado e juiz, atuando também nos periódicos locais onde publicavam 

suas ideias e conseguiam alcançar vantagens para a manutenção dos seus status. Além disso, 

desempenhavam funções em regiões fora do estado e mantinham constantes relações de trocas 

de ideias e conhecimentos por onde circulavam, o que acabava refletindo na sociedade 

piauiense, pois era essa elite que estava à frente da elaboração dos projetos que visavam dar 

maior visibilidade àquele sertão, inserindo-o no quadro da nação. 

Tratava-se de sujeitos que atuavam no Piauí desde a segunda metade do século XIX e 

cujo interesse em transformar a região estava orientada por questões econômicas. Contudo, o 

diagnóstico que apontava para a necessidade de investimentos naquele território não 

representava novidade, tendo em vista que demandas nesse sentido já eram presentes nos 

discursos anteriores. A novidade estava no uso do espaço da Exposição Nacional de 1908 para 

promover uma espécie de propaganda das potencialidades locais e reivindicar maior atenção 

no bojo da nação. O certame, de certa forma, apontava que o estado estaria em consonância 

com outros centros produtores. Não queremos dizer com isso que as exposições anteriores não 

estivessem preocupadas com essas questões. Porém, a partir de 1908, consideramos que com 
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o advento da República, criou-se um período propício para que ideias como modernização e 

integração pudessem inteirar também os debates em torno das exposições. 

A mostra representou a concretização de um projeto que se iniciara nas três últimas 

décadas do século XIX e abriu um horizonte de expectativas para aquele estado percebido 

como rico, porém ignorado. Essa percepção, condicionada pela dinâmica republicana de 

construção de Estado Nacional moderno, contribuiu na forma como a administração e as elites 

piauienses reivindicaram melhoramentos para modernizar suas indústrias produtivas. Nesse 

contexto, a exposição foi vista como fundamental, considerando-se que o comparecimento do 

Piauí ao certame seria o ápice da divulgação de suas riquezas. A respeito disso o governador 

do Piauí, Anísio de Abreu, salientava: 

 

É com sincero e vivo jubilo que nos firmo a êxito completo e brilhante do 

comparecimento do nosso estado no grande certame nacional. Vi de perto e 

acompanhei com legitimo orgulho o sucesso sempre crescente, dia a dia, 

durante todo o tempo da exposição, dos modestos mostruários que serviam a 

exibição dos nossos produtos e das nossas riquezas, até então absolutamente 

ignoradas. Foi a maior e mais profícua propaganda que podíamos fazer do 

nosso estado e a mesquinha verba de doze contos, no máximo, que com ela 

dependemos, valeu para nós, relativamente, muito mais do que os largos 

dispêndios que os estados ricos, grandes e poderosos, empregaram em 

luxuosos palácios.
107

 

 

Ocupando uma sala do pavimento térreo do Palácio dos Estados, como já mencionado, 

os produtos piauienses figuraram ao lado de Sergipe, Rio Grande do Norte, Acre, Espírito 

Santo e Ceará, contemplando as quatro seções da exposição: agricultura, indústria pastoril, 

várias indústrias - subdividida em indústria fabril e indústria extrativa - e artes liberais. Anísio 

de Abreu sublinhava que os artigos expostos eram apenas “uma pálida ideia” do que aquele 

estado produzia e poderia produzir caso não tivesse que enfrentar as inúmeras dificuldades 

que recaiam sobre ele, sendo a principal delas a falta de vias de comunicação que 

inviabilizavam o transporte de mercadorias entre os municípios que se localizavam a grandes 

distancias.
108

 Apesar da exposição dos produtos piauienses ter sido considerada “uma 

revelação”, confirmando sua “capacidade industrial e comercial”, o governador reclamava 

que o espaço que lhes foi destinado, diferente dos outros estados, mal podia acomodar seus 

produtos.
109

 O lugar periférico ocupado pelo Piauí revelava uma das características intrínsecas 
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das exposições: a classificação de acordo com o grau de desenvolvimento econômico e 

industrial.  

O desejo enciclopédico de classificar e exibir todas as riquezas do território acabava 

por evidenciar as disparidades existentes. Francisco Foot Hardman aponta que as exposições – 

desde sua primeira aparição em 1851 em Londres – se caracterizaram como espetáculos 

populares expondo elementos de territórios exóticos e o fascínio dos maquinários 

(HARDMAN, 1988, p.50). A crença ilusória na ideia de progresso material e de uma paz 

universal arrastava inúmeras sociedades para as “galerias da moderna exhibitio burguesa” 

sendo o Estado um dos maiores patrocinadores dos eventos (HARDMAN, 1988, p.57). A 

Exposição Nacional de 1908 não foi diferente, o contraste entre os estados brasileiros era 

evidenciado desde a construção dos palácios até os itens que eram expostos.  

O Piauí apresentava uma diversidade de produtos que, segundo seus organizadores, 

eram os mais representativos daquela região. O Catálogo dos produtos do estado do Piauí na 

Exposição Nacional de 1908 possui uma lista com o nome dos expositores por municípios, 

assim é possível observar que alguns tiveram um maior número, como, por exemplo, 

Teresina, Amarante, Piracuruca, Floriano e Parnaíba, enquanto os municípios de Barras, 

União, Castelo e Jaicós se apresentaram de forma mais reduzida. Já Campos Sales, 

Regeneração, Uruçuí, Valença e Simplício Mendes foram representados pela comissão 

municipal da exposição.
110

Essas informações nos mostram a disposição das riquezas 

econômicas do Piauí, sabendo que o território possuía diferenças entre as regiões norte e sul, 

sendo a primeira mais desenvolvida devido ao fácil acesso ao litoral. Assim, os municípios de 

maior prestígio, ou seja, com maior quantidade de produtores e consequentemente de 

produtos, eram aqueles situados em zonas mais acessíveis.  

O catálogo também mostra os artigos que representaram o Piauí em cada seção. 

Entretanto, devido a sua grande extensão, iremos destacar apenas alguns dos itens expostos.  
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QUADRO 1: Produtos piauienses expostos na Exposição Nacional de 1908 

Seção de agricultura 

 

Grupo culturas diversas Aplicação de arados; 

Grupo zoologia agrícola Casulos de bicho de seda, colmeia de maribondo, garrafas de mel de 

abelha;  

Grupo produtos agrícolas Fava, feijão, arroz, farinha e goma de mandioca, milho, algodão; 

Grupo arboricultura Sementes de maniçoba, sabonete, bacaba, carnaúba e jatobá; 

Grupo fruticultura Castanhas de caju; 

Grupo horticultura Bulbos de alho; 

Seção de indústria pastoril 

Grupo raças cavalares  Fotografia de um cavalo de sela; 

Grupo raças bovinas Fotografias de gado produto do cruzamento com as raças hereford, 

godmar, Turina e Zebú; 

Grupo raças ovinas Fotografias de carneiros; 

Seção das várias indústrias  

Indústria Fabril 

Grupo massas alimentícias, 

biscoitos, bolachas, etc 

Biscoitos de araruta, milho e castanha de caju; 

Grupo artigos de confeitaria 

e pastelaria 

Doces de buriti, bacuri, caju e mangaba; 

Grupo conservas de carne, 

peixe, legumes e frutas 

Conservas de legumes, massa de tomates, compota de bacuri; 

Grupo azeites, óleos e 

condimentos 

Óleo de coco, de tucum, de buriti, de pequi, de semente de abobora, 

de gergelim, maniçoba e de rícino; 

Grupo vinhos e vinagres, 

licores, cervejas e outras 

bebidas alcóolicas  

Vinho de caju, de jenipapo, de maracujá, vinagre de ananás, 

aguardente de hortelã;  

Grupo queijo, manteiga e 

outros produtos lácteos 

Garrafa de manteiga de nata; 

 

Grupo esquadrias venezianas 

e outras obras de marcenaria 

e carpintaria  

Gamela de pequizeiro e pilão de madeira;  

Grupo móveis comuns, de 

luxo e bilhares 

Bureau feito de imburana;  

Grupo cal, cimento e outros 

matérias de construção 

Cal de pedras; 

Grupo fios e tecidos de 

algodão, tecidos de meia 

Peças domesticas de algodão e tarrafas de algodão; 

Grupo fios e tecidos de linho, 

cânhamo, juta e aramina 

Redes de fibra de tucum e carnaúba, manta de croa e paco-paco; 

Grupo de barbantes, cordões, 

cordoalhas 

Cordas de fibra de croa, fibras de malva e tucum; 

Grupo roupas brancas para 

homens, senhoras e crianças 

Camisa bordada, camisa de dormir, fronha e toalha de crochê;  
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Grupo rendas, bordados, 

aplicações em filó 

Almofadão, cortina, lenço de seda bordado e guardanapo de crochê; 

Grupo chapéus para homens, 

senhoras e crianças 

Chapéu de palha; 

Grupo calçado Botinas e sandálias; 

Grupo sabões, velas e 

glicerinas 

Velas de cera de carnaúba; 

Grupo ourivesaria e joalheria Copo de prata, garfos, colher, porta-guardanapo e paliteiro de prata; 

Grupo cutelaria Facas de cabo de prata, canivete de cabo de osso;  

Grupo produtos de mármore, 

ágata, granito e outras pedras 

Trabalho em pedra;  

Grupo couros e peles 

preparadas 

Peles diversas; 

Grupo malas, bolsas, artigos 

e acampamento 

Mala grande, sela e rédeas;  

Grupo preparados de fumo Cigarro e charutos;  

Grupo vassouras, brochas, 

escovas e esteiras 

Vassoura de palha de carnaúba;  

Grupo tintas, colas vernizes e 

graxas 

Tinta de escrever; 

Grupo produtos fabris não 

especificados 

Bandolim, viola, saxofone, chicote de fios de algodão, cabresto de 

couro, cesta de fibra e cuias de chifre;  

Indústria Extrativa 

Grupo coleções científicas, 

mineralógicas e geológicas 

Madeira petrificada, minérios de cobre, de enxofre, de ferro, cristais 

de rocha, pedras calcários; 

Grupo águas minerais 

naturais 

Garrafas de água mineral 

Grupo sal e salinas Sal comum; 

Grupo borracha Borracha de maniçoba; 

Grupo fibras e cascas 

industriais 

Fibra de algodão, de buriti, de tucum e da folha da carnaúba; 

Grupo frutas silvestres Buriti em raspa e frutos da carnaúba; 

Grupo óleos, cera, resina, etc Óleo de copaíba, leite de favela, goma marmeleiro, cera de 

carnaúba, resina de angico e jatobá;  

Grupo madeiras Amostras de madeira amargoso, bacuri, etc;  

Grupos plantas medicinais Raízes de angico, batata de purga, entre outras; 

Grupo penas e crinas Penas de ema, de garça e crinas de animal; 

Seção de artes liberais 

Grupo belas artes Imagem do Coração de Jesus; 

Grupo fotografias Fotografias diversas; 

Grupo medicina e cirurgia, 

artes farmacêuticas e 

químicas 

Elixir de salsa, caroba, xarope peitoral de flores de aroeira, angico e 

mutamba, vinho de jurubeba, pílulas purgantes, elixir antifebril, 

entre outros; 
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Grupo antropologia Machado indígena encontrado no município de Uruçuí; 

FONTE: Dados retirados do Catálogo dos produtos do Estado do Piauí na Exposição Nacional de 1908 

comemorativa a abertura dos portos do Brasil ao comércio internacional. Rio de Janeiro. Papelaria Americana, 

p.35-61. 

 

As principais atividades econômicas desenvolvidas naquele território eram a pecuária, 

o extrativismo e a agricultura. O estado não apresentava grandes indústrias fabris, no entanto, 

considerava as existentes relativamente importantes, tendo em vista que eram mantidas 

exclusivamente com capital piauiense não havendo empresas estrangeiras. Os artigos acima 

pertencentes a essa seção, como tecidos, manteiga, queijo, óleos, conservas, açucares, álcool, 

aguardente e etc eram produzidos, respectivamente em grande parte, pela Fábrica de Fiação e 

Tecidos do Piauí, pela Fábrica de Laticínios, localizada nas fazendas nacionais, e pela Usina 

de Sant’ Ana. Os óleos eram destacados como os mais importantes produtos e o coco uma das 

maiores riquezas vegetais do Piauí.
111

 

A agricultura nunca foi o forte da economia do estado, sabendo que, desde sua 

formação territorial, a atividade ocupou uma posição secundária em função da conformação 

típica daquela região para indústria pastoril. Mesmo assim, exportava algodão, cereais e tinha 

uma lavoura regular de cana. Os itens dessa seção eram descritos como de grande variedade e 

em fase de desenvolvimento, como, por exemplo, a criação de diferentes espécies de abelhas 

“cujo mel era saboroso e de enormes propriedades medicinais” - que foram exibidas na 

exposição.
112

 

A indústria extrativa constituía-se como uma das riquezas do Piauí, concorrendo em 

grau de importância somente com a atividade pastoril. Entre as principais plantas cultivadas 

estava a maniçoba e a carnaúba. Da primeira se extraía o látex para fabricação da borracha e 

da segunda se extraía a cera utilizada em produtos alimentícios, cosméticos, remédios e 

outros. O Catálogo dos produtos do estado do Piauí na Exposição Nacional de 1908 deixava 

claro que as amostras expostas da maniçoba eram de plantas, tanto cultivadas como nativas, 

que abundavam pelo extenso território piauiense, principalmente nas regiões centro e sul.
113

 

Além disso, acrescentava:  

 

[...] A maniçoba do Piauí pode ser plantada tanto por meio de sementes 

como por estacas, e começa a produzir desde o terceiro ano, atingindo no 

sexto ou sétimo a plena produtividade, isto é, cerca de um quilo de goma por 

arvore. E uma circunstancia que se deve ser notada é que a sua cultura pode 
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ser iniciada nas chapadas, em que já existe uma imensidade das plantas 

nativas, podendo, por conseguinte ser logo trabalhadas, com proveito, além 

de que os terrenos são os mais salubres e apropriados a criação do gado, que 

pode ser concomitantemente explorada.
114

 

 

Com isso, podemos inferir que os melhores campos de criação eram também os mais 

ricos terrenos onde se encontravam os maniçobais e os carnaubais. A natureza era de tal 

forma apropriada que se tinha a dupla vantagem de obter lucro com a cera de carnaúba, a 

borracha de maniçoba e a criação de gado. No entanto, mesmo com o avanço da atividade 

extrativa, a pecuária nunca deixou de ser a principal preocupação dos produtores piauienses. 

Caracterizada como uma região essencialmente criadora, o Piauí apresentava na Exposição 

Nacional de 1908 os primeiros resultados do melhoramento dos seus animais. O gado exposto 

era resultado do cruzamento com as raças importadas da Europa, como por exemplo, a raça 

Turina, Zebu, Godmar e Hereford. As figuras a seguir são de algumas das fotografias exibidas 

na exposição.  

 

Figura 8: Touro de sangue Hereford exposto na Exposição Nacional de 1908 

 
FONTE: Catálogo dos produtos do Estado do Piauí na Exposição Nacional de 1908 comemorativa a abertura 

dos portos do Brasil ao comércio internacional. Rio de Janeiro, Papelaria Americana, 1908. 
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Figura 9: Touro de sangue Godmar exposto na Exposição Nacional de 1908 

 
FONTE: Catálogo dos produtos do Estado do Piauí na Exposição Nacional de 1908 comemorativa a abertura 

dos portos do Brasil ao comércio internacional. Rio de Janeiro, Papelaria Americana, 1908. 

 

 

 

Figura 10: Touro de sangue Zebu exposto na Exposição Nacional de 1908 

 
FONTE: Catálogo dos produtos do Estado do Piauí na Exposição Nacional de 1908 comemorativa a abertura 

dos portos do Brasil ao comércio internacional. Rio de Janeiro, Papelaria Americana, 1908. 

 

Os animais acima apresentados na exposição de 1908 eram pertencentes a Marcos 

Pereira de Araújo. O piauiense era natural de Teresina, formado em medicina pela Faculdade 

do Rio de Janeiro, deputado federal eleito para a legislatura de 1897 a 1899 e produtor 
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pecuarista.
115

Os produtos dessa seção foram apresentados por meio de fotografias, sendo a 

figura (8) de um touro de quatro anos de idade resultado do cruzamento com a raça Hereford, 

a figura (9) de um touro de seis anos de sangue Godmar e a figura (10) de um touro de seis 

anos de sangue Zebu.
116

 

A criação de gado se constituía como a principal fonte de riqueza daquela região, 

abastecendo os estados da Bahia, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 

Maranhão, Amazonas e Pará. Com isso, é possível perceber a importância que a atividade 

pecuária tinha naquele contexto, justificando as inúmeras reclamações das elites locais por 

melhorias nesse setor, tais como a construção de estradas para o escoamento da produção das 

diferentes áreas e a introdução de métodos modernos de criação.    

Analisando a participação do Piauí na Exposição Nacional de 1908 podemos perceber 

que os objetivos dos incentivadores dos eventos naquele território não diferiam muito das 

demais regiões do Brasil. Na procura de inserir o estado no conjunto da nação, forja-se uma 

ideia de modernização daquele sertão, tendo como elemento de maior destaque a economia. 

Desse modo, a extensa relação dos itens, demonstrados no Catálogo dos produtos do estado 

do Piauí na Exposição Nacional de 1908, não pode ser vista apenas como uma forma de 

catalogação, pois ela nos revela um estado que percebeu na produção econômica a ferramenta 

para construção de representações sobre seu espaço e para a materialização de projetos 

modernizadores.   

Além disso, é preciso identificar até onde o discurso de isolamento e atraso era real, 

pois o que podemos perceber é um estado que, desde a segunda metade do século XIX, 

comercializava com as regiões vizinhas e até mesmo com outros países, ou seja, mantinha 

constantes trocas comercias. Além disso, o quadro a seguir, da relação dos prêmios do Piauí 

na exposição, nos mostra que o mesmo teria recebido um expressivo número de medalhas, 

mais especificamente 176, considerando seu lugar subalterno tanto enfatizado. 
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QUADRO 2: Medalhas recebidas pelo Piauí na Exposição Nacional de 1908 

SEÇÃO I: Agricultura 

Medalhas de ouro 

 
Medalhas de prata Medalhas de bronze Grandes prêmios Total 

04 06 0 0 10 

SEÇÃO III: Várias Indústrias 

Medalhas de ouro 

 
Medalhas de prata Medalhas de bronze Grandes prêmios Total 

25 62 62 06 155 

SEÇÃO IV: Artes Liberais 

Medalhas de ouro 

 
Medalhas de prata Medalhas de bronze Grandes prêmios Total 

05 03 03 0 11 

RESUMO GERAL 

Medalhas de ouro 

 
Medalhas de prata Medalhas de bronze Grandes prêmios Total 

34 71 65 06 176 
FONTE: Dados retirados da Mensagem apresentada a Câmara Legislativa pelo Exm. Sr. Dr. Anísio Auto de 

Abreu governador do estado no dia 1 de junho de 1909, Teresina, p.7. 

 

Mais do que um projeto nacional que visava expandir as fronteiras e explorar as 

riquezas do Brasil central, o discurso de integração no Piauí passou constantemente a atender 

interesses econômicos locais. O sertão do Piauí não era tão isolado como se desejava destacar, 

pois sua elite estava atenta e participava das discussões e projetos que eram elaborados em 

âmbito nacional, o que significa que esses sujeitos circulavam e trocavam ideias em diferentes 

espaços da sociedade. Assim, os discursos de isolamento e abandono regional constituíram-se 

como ferramenta de representação daquela região que buscava suplantar sua condição de 

atraso por meio da materialização de projetos modernizadores.  
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Capítulo 3 - “Com grande jubilo, justo entusiasmo e orgulho vos apresento o primeiro 

centenário da independência”: Exposição Internacional de 1922 e Exposição Estadual de 

1923 

 

O anseio das autoridades políticas locais em tornar o Piauí moderno foi predominante 

no início do século XX, sendo associado às exposições como meio de divulgar as 

potencialidades econômicas do estado. No contexto de 1922, as comemorações do centenário 

surgem como oportunidade de celebrar os cem anos de progresso da nação e dentre as 

festividades estava a Exposição Internacional, que seria uma espécie de vitrine para exibir os 

avanços do país. O governo convocou todos os estados da federação para comparecer ao 

grande ato de patriotismo. No entanto, as elites piauienses não se sentiram confortáveis para 

compor o evento ao lado de outros estados, em virtude da situação econômica da região.  

Assim, neste capítulo, temos por objetivo analisar a participação do estado do Piauí na 

Exposição Internacional de 1922 e na Exposição Estadual de 1923 em alusão às 

comemorações do centenário da independência do Brasil. Pretendemos descrever como as 

elites políticas, econômicas e intelectuais se articularam naquele estado para as festividades, 

destacando a imagem que se buscou afirmar através de sua participação nos eventos. 

Mostraremos que no Piauí prevaleceu uma discussão que compreendeu uma visão negativa de 

abandono e atraso ao mesmo tempo em que havia uma valorização das suas riquezas, ou seja, 

não existia um debate de contradições entre as elites locais nesse sentido, mas uma ideia sobre 

o Piauí que englobava as duas visões.  

O capítulo encontra-se dividido da seguinte maneira: Na primeira parte, apresentamos 

a Exposição Internacional de 1922, sua finalidade e como foi estruturada, entendendo-a 

enquanto um evento comemorativo do centenário da Independência do Brasil voltado para 

reflexão do progresso e desenvolvimento do país. Na segunda parte, buscamos entender como 

se processaram as discussões em torno da participação do Piauí na exposição do centenário. 

Constatamos que no estado a exposição não teve tanta repercussão, expressando ecos 

dissonantes em relação a outras regiões, pois suas elites perceberam-na enquanto momento de 

resistência e protesto pela situação de abandono em que se encontrava a região. Por isso, 

participaram da exposição de maneira incompleta e com apenas alguns municípios enviando 

produtos de maneira independente.  Por fim, na última parte analisamos as comemorações 

próprias do Piauí através da Exposição Estadual de 1923, em alusão ao centenário da 

Independência, por meio da qual as elites buscaram demonstrar a importância do estado no 

conjunto da federação, apresentando as suas riquezas e potencialidades econômicas. 
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3.1 O centenário da Independência chegou: A Exposição Internacional de 1922 

 

Com grande jubilo e justo entusiasmo e orgulho por parte do povo brasileiro 

foi assim em todo o seu vasto território festejado a sete de setembro do ano 

próximo findo, o primeiro centenário da independência politica deste nosso 

caro e abençoado Brasil, que teve a honra de receber por essa ocasião varias 

embaixadas de Nações amigas, as quais desse modo quiseram mais uma vez 

patentear-lhe a sua simpatia, apreço e admiração pelas avultadas obras de 

progresso e engrandecimento da maravilhosa terra de Santa-Cruz. [...] Do 

programa das festas da grande data, sobre sai-se notavelmente, pelo seu 

brilho e valor, a grande Exposição Universal com os belíssimos pavilhões 

nacionais e estrangeiros e onde, a par dos progressos do Velho e Novo 

Mundo, vai sendo constatado o trabalho, o adiantamento e a inteligência 

inexcedível dos nossos patrícios, com seus inúmeros produtos ali 

expostos.
117

 

 

Em 1922 o Brasil realizou em seu território uma exposição internacional, concebida 

como parte das comemorações do primeiro centenário da independência do país. Inicialmente, 

o evento surgiu como proposta de uma exposição nacional, onde seriam apresentados ao 

mundo os avanços do país após cem anos de independência. No entanto, devido ao grande 

número de países estrangeiros que participaram do evento, a exposição passou a ser 

considerada internacional. Marly Silva da Motta destaca que a exposição de 1922 mobilizou 

toda a população, em particular a intelectualidade do Rio de Janeiro e de São Paulo (1992. p. 

02). Por esse motivo, o evento não pode ser visto apenas como comemoração de um 

acontecimento importante, representando um momento propício para o debate e reflexão 

sobre a identidade nacional, haja vista que se observa uma procura pelas origens a partir de 

um olhar que percorre o passado colonial, imperial e as realizações republicanas do início do 

século XX.  

Vários setores da sociedade participaram das comemorações do centenário, 

ocasionando uma grande mobilidade social, como já mencionado, e a produção de uma 

volumosa documentação, tal como relatórios, imagens e livros que foram usados para 

legitimar a ideia de uma nação moderna ou, como afirma Motta (1992, p. 02), “a utopia da 

inserção do Brasil na modernidade”. Um exemplo do que acabamos de mencionar foi a 

elaboração do Livro de Ouro Comemorativo do Centenário da Independência. O documento 

faz um balanço sobre a história do Brasil, uma vez que trata de diferentes assuntos como 

comércio, indústria, ciência, arte, literatura, religião, viação férrea, construção pública, 

higiene, imprensa, dentre outros.  
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A exposição de 1922 buscou realizar uma demonstração do potencial de 

desenvolvimento e progresso do país. Nesse contexto, a cidade do Rio de janeiro tornou-se o 

centro irradiador da modernidade brasileira, passando por inúmeras intervenções urbanas, tais 

como a construção de pontes, criação de praças, avenidas, canalização de rios e abertura de 

novas vias. Entre as ações consideradas necessárias para a remodelação da capital, também 

estava o desmanche do Morro do Castelo.
118

 Esta última suscitou grandes debates que 

ocuparam as páginas do Jornal do Brasil, que era contra sua destruição, e do Jornal Correio 

da Manhã, que era a favor da empreitada (MOTTA, 1992). O desmanche do Morro do 

Castelo foi apontado como primordial para o avanço da “civilização” sobre a “barbárie”, uma 

vez que naquela área seriam construídos os prédios que abrigariam os pavilhões da exposição 

(MOTTA, 1992, p.6). Apenas parte do Morro do Castelo acabou sendo demolida, abrindo 

espaço para execução dos planos de obras que previam a preparação da cidade do Rio de 

Janeiro para as comemorações do centenário.  

A exposição foi inaugurada no dia 7 de setembro de 1922 com boa parte das 

instalações inacabadas e se prolongou até dia 24 de julho de 1923.
119

 Nos bastidores do 

espetáculo, que aparentemente estava montado, ainda havia muito trabalho sendo realizado. 

Enquanto os visitantes circulavam euforicamente pelo recinto da exposição que reunia as 

riquezas do Brasil e de países estrangeiros, o barulho das ferramentas dos operários ressoava, 

revelando um espaço que despertava encantamento devido às grandes efemérides, mas 

também inquietação diante da correria e agitação para concluir os edifícios.  

 

Aberta sobre a Avenida central, em frente ao Monroe, a porta monumental, 

concluída durante a noite, espiava a cidade e o mar com a surpresa dos 

gigantes recém-nascidos. Por onde passam, agora, os visitantes, passaram, há 

doze horas, os operários fatigados. Ressoam, ainda, ao longe, os martelos, 

nos últimos retoques da obra terminada. A Avenida das nações é, ainda, um 

tumulto. A direita de uma torre faiscante de luzes, a torre de andaimes em 

que se trabalha dia e noite. Através das janelas de vidro das fachadas 

opulentas, resplendentes de mármore e ouro, aparecem entranhas dos 

pavilhões estrangeiros, compostos de taboas nuas, de escadas esguias, de 

vigas entrecruzadas.
120

 

 
                                                           
118

 Para mais informações ver: MOTTA, Marly Silva da. A nação faz cem anos: a questão nacional no centenário 

da independência. Rio de Janeiro: Editora FGV: CPDOC, 1992. MENEZ, Alexsandro R. “Civilização versus 

barbárie: a destruição do morro do Castelo no Rio de Janeiro (1905-1922)”. Revista Históriador, Nº 6, ano 6, 

janeiro de 2014, p.69-81. Disponível em: http://www.historialivre.com/revistahistoriador/seis/6alexsandro.pdf.  

PAIXÃO, Claúdia Míriam Quelhas. O Rio de Janeiro e o morro do Castelo: populações, estratégias de vida e 

hierarquias sociais (1904-1922). 224f. Dissertação (Mestrado em História Social) – Universidade Federal 

Fluminense, Niterói, 2008.      
119

 De acordo com Marly Silva da Motta (1992, p.7) a exposição deveria se prolongar de 7 de setembro de 1922 

até 31 de março de 1923, podendo ter sua duração prorrogada até 24 de julho. 
120

 Sete de setembro. Revista A Exposição de 1922, órgão da comissão organizadora, nº 5, Rio de Janeiro. 



69 
 

Era a modernidade veloz que adentrava a cidade do Rio de Janeiro com todas as suas 

modificações e contradições, e os palácios e pavilhões construídos para abrigar a exposição 

retratavam bem esse momento. As pessoas que visitavam aquele grandioso ambiente ficavam 

deslumbradas pelas novas ideias em voga e tecnologias ali expostas. Lilia Moritz Schwarcz 

(1998, p. 552) destaca que o desejo de exibir-se perante as demais nações era característica 

das exposições e que as feiras mais se pareciam com “orgias da modernidade”. Isso porque, a 

cada evento realizado, edifícios monumentais eram construídos para logo em seguida serem 

abandonados ou destruídos. Francisco Foot Hardman (1988, p.30) fala em cidades fantasmas, 

em decorrência do abandono das grandes construções após o fim das exibições. 

Na Exposição Internacional de 1922 não foi diferente. Uma parte dos edifícios 

construídos tinha caráter temporário, outra era permanente, no entanto, posteriormente não 

foram preservados e alguns acabaram sendo demolidos. Entre os palácios e pavilhões que 

abrigaram a exposição, podemos citar o Palácio Monroe
121

, o Palácio das Festas
122

, o Palácio 

dos Estados
123

, o Palácio das Grandes Indústrias
124

, o Palácio das Pequenas Indústrias
125

, o 

Palácio do Distrito Federal
126

, o Pavilhão dos Fios e Tecidos
127

, o Pavilhão de Caça e 
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 O Palácio Monroe serviu como centro administrativo do evento. No andar térreo se instalou o escritório 

oficial de informações; no primeiro pavimento ficaram os escritórios da comissão executiva da exposição e, no 

segundo pavimento, os salões de festas e recepções (Livro de Ouro, 1923, p. 308). 
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 O Palácio das Festas foi reservado para as solenidades festivas, sendo apenas duas galerias ocupadas por 

expositores. Na galeria inferior se encontrava a exposição das repartições oficiais de higiene e assistência, 

enquanto na galeria superior estavam sendo expostos objetos do ensino municipal do Rio de Janeiro, mobílias 

para consultórios dentários e médicos, objetos de cirurgia, fabricação nacional de lâmpadas para raios-X, 

aparelhos de música e inventos brasileiros (Livro de Ouro, 1923, p. 309). 
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 O Palácio dos Estados abrigou mostruários por diferentes compartimentos. No térreo foram instalados os 

produtos expostos pelo Ministério da Agricultura provenientes de diferentes partes da Federação. Na primeira 

grande sala à esquerda se encontrava as instalações da Superintendência do Serviço das Sementeiras e do 

Observatório Astronômico Nacional. Na grande sala circular central estavam sendo expostas as plantas 

topográficas dos campos de experimentação e escolas agronômicas do Brasil. Já na grande sala à direita foram 

instalados os mostruários da Escala de Minas de Ouro Preto, do Serviço de Povoamento e do Serviço Geológico 

e Mineralógico. O segundo pavimento se encontrava inteiramente ocupado pelos produtos de São Paulo e Minas 

Gerais, o terceiro pavimento pelos produtos das indústrias de papel do Brasil e o quarto pavimento pelas 

indústrias do Rio de Janeiro (Livro de Ouro, 1923, p. 309). 
124

 O Palácio das Grandes Indústrias recebeu no andar térreo a exposição dos produtos alimentares. No segundo 

pavimento o Ministério da Guerra estabeleceu um museu militar, enquanto as demais salas foram ocupadas por 

mostruários das indústrias agrícolas, extrativas e mobiliária. Na parte superior da torre foi instalado o serviço 

meteorológico, e na parte inferior, uma casa de chá. No pavimento térreo anexo estavam sendo expostos 

produtos minerais de todo o país (Livro de Ouro, 1923, p. 310). 
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 O Palácio das pequenas Indústrias acomodou no primeiro pavimento os mostruários de artigos desportivos, 

ginástica, brinquedos, malas, objetos de viagem, guarda-chuva, bengalas e etc. O pavimento superior foi 

reservado para a exposição das indústrias domésticas com destaque para os produtos do Ceará (Livro de Ouro, 

1923, p. 310). 
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 O Palácio do Distrito Federal estava expondo no pavimento superior mostruários do Instituto Profissional 

Orsina da Fonseca, da Escola Profissional Feminina Paulo de Frontin, da Escola Profissional Rivadavia Correia, 

da Escola Profissional Visconde de Cayrú e da escola Souza Aguiar. No pavimento térreo ficaram os produtos 

do Instituto João Alfredo, da Escola Visconde de Mauá e do Arquivo Municipal. As últimas três salas foram 

ocupadas pela Inspetoria de matas e jardins e caça e Pesca (Livro de Ouro, 1923, p. 311). 
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Pesca
128

, o Pavilhão de Música
129

, o Pavilhão de Estatística
130

 e o Pavilhão das Exposições 

Particulares.
131

Além das construções acima mencionadas, também estavam os prédios da 

Argentina, Estados Unidos, Portugal, Inglaterra, Bélgica, França, Noruega, México, 

Dinamarca, Itália, Suécia, Uruguai, Tchecoslováquia e Japão.
132

 No que diz respeito ao 

entretenimento, foi construído o Parque das Diversões, o qual possuía espaços variados de 

sociabilidades, desde carrossel, montanha russa, bicicletas, aparelhos de ginástica, até teatros, 

cafés, salões de bailes, e etc. O Parque das Diversões chamava atenção de todos aqueles que 

visitavam a exposição, sendo um dos grandes atrativos, principalmente para as crianças. 

Ocupava uma das mais vastas áreas do certame e possuía uma arquitetura que remetia a 

elementos da cultura brasileira.
133

 

Os produtos expostos na Exposição Internacional de 1922 foram distribuídos em 25 

grupos que se encontravam subdivididos em 131 classes. Os grupos eram formados da 

seguinte maneira: educação e ensino; instrumentos e processos gerais das letras, das ciências e 

das artes; material e processos gerais da mecânica; eletricidade; engenharia civil, meios de 

transporte; agricultura; horticultura e arboricultura; florestas e colheitas; indústria alimentar; 

indústrias extrativas de origem mineral e metalurgia; decoração e mobiliário dos edifícios 

públicos e das habitações; fios, tecidos e vestuários; indústria química; indústrias diversas; 

economia social; higiene e assistência; ensino prático, instituições econômicas e trabalho 

manual da mulher; comércio; economia geral; estatística; forças da terra e do mar; e 

esportes.
134
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 O Pavilhão dos Fios e Tecidos recebeu uma grande variedade de matérias primas usadas na fabricação de 

tecidos, tais como linho, algodão, seda e lã. Além disso, também chamava atenção os mostruários de roupas 

feitas pelas indústrias brasileiras (Livro de Ouro, 1923, p. 310). 
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 O Pavilhão de Caça e Pesca foi ocupado por modelos de diferentes barcos, assim como de inúmeros aparelhos 

de pesca e de espécimes da fauna brasileira (Livro de Ouro, 1923, p. 310). 
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 O Pavilhão de Música era apresentado como “um dos mais finos ornamentos do certame”, tendo ao fundo as 

águas verdes da Baia de Guanabara (Livro de Ouro, 1923, p. 311). 
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O Pavilhão de Estatística estava expondo mostruários de elegantes edifícios, quadros com resumos 

estatísticos, estudos relativos à política, questões sociais e econômicas. As estatísticas apresentadas se 

encontravam subdivididas em estatística territorial, demográfica, econômica, intelectual e moral (Livro de Ouro, 

1923, p. 312). 
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 O Pavilhão das Exposições Particulares, destinado à Casa de Comércio, recebeu a exposição da Estrada de 

Ferro Central do Brasil com plantas e maquetes. Também foram construídos alguns pavilhões particulares, como 

por exemplo, o pavilhão do município de Campinas, da Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas, do General 

Electric Co, da Companhia Nacional de navegação Costeira e das empresas Martins e Barros & Cia (São Paulo), 

Matarazzo & Cia, Haupt Co, Hirschfe & Comp, Associação do Salitre do Chile, Soner & Cia e Companhia 

Nestlé (Livro de Ouro, 1923, p. 311-312). 
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Os expositores julgados pelo júri da exposição foram premiados com Diploma de 

Grande Prêmio, Diploma de Honra, Diploma de Medalha de Ouro, Diploma de Medalha de 

Prata e Diploma de Medalha de Bronze.
135

 Além disso, o governo federal ofereceu algumas 

vantagens aos expositores, como, por exemplo, inscrição gratuita; espaço nos pavilhões para 

os mostruários e produtos; colocação gratuita nas vitrines e mostruários da comissão; isenção 

de todos os impostos de consumo durante a exposição; proteção aos inventos; transporte 

gratuito; propaganda dos produtos; oportunidade para apresentar as matérias primas como 

fontes de novas e rendosas indústrias.
136

 

A abertura da exposição era descrita como a apoteose inicial das festas do centenário. 

A multidão aglomerada esperava ansiosamente pelo grande momento, enquanto isso as 

manifestações de patriotismo podiam ser vistas por toda a cidade agitada.     

 

Em terra, a Avenida central, a cintura do cais, a cidade inteira, freme, agita-

se, palpita, na emoção surpreendente daquela hora. Automóveis buzinam. 

Maquinas apitam. Foguetes ferem o ar, desmanchando-se em ramalhetes 

luminosos. Nos cinemas, nos teatros, nas casas particulares, estruge o hino 

nacional. A multidão levanta-se, eletrizada. E parte de todas as bocas um 

brado de entusiasmo e de orgulho, pelo passado, pelo presente, e pelo futuro 

do Brasil.
137

 

 

O objetivo era mostrar, portanto, os resultados alcançados nas várias esferas da 

atividade política, econômica e social no decorrer dos últimos cem anos. A revista A 

Exposição de 1922 salientava que as comemorações estavam sendo realizadas com grande 

entusiasmo por todos os estados brasileiros e não havia sequer “um indivíduo” que não se 

interessasse pelas festas.
138

 Além disso, diferentes países prestaram homenagem ao Brasil 

com publicações em jornais dedicadas exclusivamente para o país.  

No entanto, somente as comemorações do centenário não foram capazes de unificar 

toda a nação sob o mesmo propósito, não existia uma única memória em torno da 

independência no Brasil. Em alguns estados, como o Piauí, as festividades foram apreendidas 

de forma diferente, sendo a grande data comemorada no dia 24 de janeiro de 1923. De certa 

forma, a negação do governador do Piauí em participar da Exposição Internacional de 1922, 

como veremos na segunda parte deste capítulo, contradiz com a ideia de que o evento teria 

despertado o interesse de todos os estados da federação ou que os mesmos compartilhavam 
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um único sentimento de identidade nacional. Precisamos compreender esse momento a partir 

das especificidades dos contextos regionais, no nosso caso, do Piauí.  

 

3.2 O Piauí na Exposição Internacional de 1922 

 

A exposição de nossa atividade industrial revelará, certamente, ao mundo, o 

nosso preparo econômico. Ela se fazia necessária como prova de que, tendo 

os brasileiros um dos maiores e mais férteis territórios, souberam aproveitar 

inteligentemente as condições excepcionais do seu solo, para criar utilidades 

que justifiquem plenamente o seu intercambio. Por isso mesmo, enquanto 

tantas outras nações assentam de preferência nas cidades os laboratórios de 

sua produção, o Brasil tem em seus sertões todas as fontes copiosas de sua 

riqueza.
139

 

 

A revista A Exposição de 1922 em uma de suas edições ressaltava a importância da 

presença dos diferentes estados da federação na Exposição do Centenário. A ênfase maior 

recaía sobre as regiões conhecidas como sertões, considerando que as grandes riquezas da 

nação eram provenientes delas. Nesse sentido, participar da exposição seria oportuno para 

elas, na maioria das vezes descritas como atrasadas e isoladas, mostrarem suas possibilidades 

de desenvolvimento. Além disso, o interesse estava em divulgar ao máximo as 

potencialidades econômicas do Brasil, mesmo diante de uma diversidade de produtos e 

objetos considerados exóticos (MOTTA, 1992, p. 11). 

No intuito de reunir as riquezas da nação, a comissão organizadora da exposição 

decidiu nomear delegados responsáveis por realizar os serviços relativos ao certame nos 

estados.
140

 Para delegado do Maranhão e do Piauí, o Ministro da Agricultura, Indústria e 

Comércio, Ildefonso Simões Lopes, elegeu Raymundo Augusto Maranhão. Não conseguimos 

localizar fontes que possibilitassem conhecer melhor a vida de Raymundo Maranhão, mas 

gostaríamos de destacar a importância da sua atuação como delegado da exposição no Piauí. 

O mesmo foi responsável por incentivar os produtores piauienses a participarem do evento, 

percorrendo o território para fazer propaganda e recolher produtos para serem remetidos ao 

Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, teceu severas críticas à administração do estado, revelando 

as tensões existentes entre o local, o estadual e a União. Por meio dos seus telegramas foi 
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 Revista a Exposição de 1922, Órgão da Comissão Organizadora, Nº. 6-7. 
140

 A comissão organizadora da Exposição Internacional do Centenário foi composta por José Joaquim Ferreira 
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Federal; José Pires do Rio e Ildefonso Simões Lopes, Ministros da Agricultura, Indústria e Comercio; Francisco 

Ferreira Ramos, delegado geral; Alfredo Conrado Niemeyer, diretor geral dos Serviços Estrangeiros; João 

Batista de Melo e Souza, secretário geral da comissão executiva; Manoel de Alencar Guimarães, tesoureiro; 

Antônio Alyntho dos Santos Pires e Antônio Assis de Pádua Rezende, vice-presidentes da comissão 
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possível montar um quadro da participação do Piauí na Exposição Internacional de 1922 e 

perceber algumas das implicações que teriam motivado a quase ausência do estado no 

certame.  

Dessa forma, dando continuidade à narrativa dos acontecimentos, no dia 18 de agosto 

de 1921, Simões Lopes comunicou sua escolha de Raymundo Maranhão como delegado, por 

telegrama à Inspetoria Agrícola do Piauí, solicitando apoio para o melhor desenvolvimento 

das tarefas do delegado naquele território. 

 

Comunico-vos resolvi designar senhor Raymundo Augusto Maranhão para 

exercer estados Maranhão Piauí as funções de delegado da comissão deste 

ministério na Exposição do Centenário. Recomendo-vos empregueis todos 

meios vosso alcance sentido facilitar referido delegado desempenho tarefa se 

acha incumbido prestando-lhe todos esclarecimentos forem solicitados e 

pondo sua disposição sede nossa repartição e móveis e utensílios lhe possam 

ser úteis saudações Simões Lopes Ministro Agricultura.
141

 

 

No entanto, no dia 3 de janeiro de 1922 o secretário geral da comissão organizadora da 

exposição, Delfim Carlos da Silva, informava que a comissão havia decidido designar 

Raymundo Augusto Maranhão como delegado apenas do estado do Piauí, no intuito de 

intensificar os serviços de divulgação e coleta dos produtos para a exposição.
142

 O mesmo foi 

comunicado de sua nova função por telegrama no dia 13 de janeiro de 1922.143 Acreditamos 

que a decisão de nomear Raymundo Maranhão como delegado do Piauí estava relacionada às 

dificuldades encontradas naquele território para adesão a exposição, visto que o governador 

do estado, João Luiz Ferreira
144

, decidiu não concorrer ao certame como forma de protesto 

pela situação de abandono em que se encontrava o Piauí.
145

 Assim, no dia 24 de outubro de 

1921, Raymundo Maranhão comunicava a Delfim Carlos a decisão do governador.    
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Em observância disposto nº 6 instruções apresentei-me aqui ao Sr. 

Governador estado reiterando pedido já feito por essa ilustrada comissão 

solicitando nomeação comissão estadual a que se refere aquela disposição 

para que pudesse ter lugar nomeação comissões municipais. Em resposta 

disse-me o Sr. Governador que era sua opinião não concorrer o estado a 

exposição como um protesto facto contra o estado de abandono em que tem 

deixado a união desde proclamação República.
146

 

 

 Entretanto, antes de tomar uma decisão final, João Luiz Ferreira submeteu sua opinião 

aos intendentes municipais e decidiu proceder de acordo com a resposta deles.147 No dia 27 de 

outubro de 1921, o governador comunicou o que ficou resolvido: “o Piauí não pode concorrer 

ao grande certame a que o país vai fornecer elementos pelos quais se possam medir sua força 

econômica e seus avanços realizados nos últimos anos”.
148

 Destacava que seria vergonhoso, 

humilhante e deprimente participar da exposição ao lado dos outros estados, visto que o Piauí 

vivia abandonado, sem vias de comunicação, sem estradas de ferro e sem recursos para 

explorar suas fontes de riqueza que permaneciam desconhecidas. Desse modo, seria mais 

viável “retrair-se a sua modéstia não comparecendo a próxima exposição”, pois não queria 

que o estado fosse “a nota dissonante”.
149

 

Mesmo com as despesas de transporte, inscrição e acomodação dos produtos pagas 

pelo governo federal, João Luiz Ferreira alegava que não tinha condições de participar do 

evento devido à situação financeira precária do Piauí, declarando que só compareceria à 

exposição se a União contribuísse com R$ 20:000$000 (vinte contos de reis) para custear as 

despesas da fabricação dos produtos e objetos que seriam remetidos à feira, uma vez que 

“ninguém deixa seus labores para trabalhar de graça”.
150

O pedido do governador foi 

repassado para os membros da comissão da exposição. Em resposta a tal pedido, Delfim 

Carlos comunicou que a comissão não podia conceder auxílio ao estado, pois não havia verba 

prevista para esse tipo de ajuda.
151

No entanto, mesmo com tal decisão, Simões Lopes, 

resolveu transmitir o pedido do governador ao presidente da República, Epitácio Pessoa. Não 

temos conhecimento da sua resposta, mas sabemos que não foi repassada nenhuma ajuda 
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financeira a João Luiz Ferreira, pois o mesmo comunicou que não apoiaria a participação do 

Piauí na exposição e que nada poderia fazer a não ser dar seu apoio moral, o que deixou 

Raymundo Maranhão bastante desapontado, levando-o a declarar: “que poderei eu fazer com 

esse apoio moral”.
152

 

A discussão sobre a participação do Piauí na Exposição do Centenário tornou-se 

oportuna para as autoridades políticas locais reivindicarem maior atenção para aquela região 

que desde o século XIX reclamava da falta de recursos para o seu desenvolvimento. Nesse 

sentido, à medida que divulgava as potencialidades econômicas do estado, também 

denunciava as mazelas daquele território caracterizado como sertão. Contudo, Raymundo 

Maranhão ressaltava que o atraso do Piauí não era ocasionado pelo abandono do governo 

federal, mas “devido a incúria dos seus homens de estado” e que medidas para reverter esse 

quadro já estavam sendo tomadas, dentre as quais, a construção de obras que facilitariam o 

transporte da produção econômica.
153

 

Os telegramas analisados evidenciam as dificuldades para o Piauí integrar a Exposição 

Internacional de 1922, desde a adesão dos municípios e seus produtores até o envio dos 

produtos e objetos, como também os conflitos de interesses das elites municipais, estaduais e 

da União que, concomitantemente, estabeleciam uma linha tênue entre o que aquele espaço 

era e o que o mesmo deveria ser. Com bastante ressentimento pelo fato do governador não 

apoiar a participação do estado na exposição, Raymundo Maranhão deu prosseguimento aos 

trabalhos de organização da mesma, entrando em contato direto com os municípios, fazendo 

propaganda e arrecadando produtos, sempre ressaltando seu empenho, independente do apoio 

do governo.    

 

[...] Tudo, todos se recusavam a qualquer auxílio ao cometimento patriótico. 

Procurei então me dirigi aos municípios diretamente, pedindo a indicação de 

nomes para serem constituídas as comissões municipais. Alguns desses 

municípios tiveram a independência precisa para fornecer os nomes, 

organizando-se, assim, as comissões, outros, porém, nada responderam e em 

virtude de saberem da opinião do Sr. Dr. Governador do estado, outros 

consultaram o Sr. Ex. si podiam indicar os solicitados nomes [...]. Isto posto, 

não é de admirar que o estado do Piauí não se apresente no grande certame 

como devera se apresentar. Tudo que ele manda, os produtos com que 

comparece a exposição representa o meu esforço pessoal [...].
154
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O delegado imprimia uma visão de fora sobre aquela região e tecia críticas severas à 

administração do estado, apontando que tinha sido necessário “intervir nos municípios 

anarquizados pela politicalha”, ultrapassando os limites da sua obrigação.
155

 Além disso, 

descrevia as condições de vida no Piauí como precárias e a falta de transporte como fator 

agravante, sendo as grandes distâncias entre os centros produtores percorridas em costas de 

animais.
156

 Para facilitar o trabalho das comissões estaduais, Delfim Carlos, recomendava que 

fossem determinados pontos de concentração para recolher os produtos para a exposição. 

Dessa forma, ficou decidido que a cidade de Floriano serviria como centro dos produtos de 

Oeiras, São Raimundo Nonato, São João do Piauí, Picos e Jerumenha; Parnaíba seria centro 

para reunião dos produtos de Porto Alegre, Piracuruca e Piripiri; Para os demais municípios, o 

centro seria Teresina.
157

 Também ficou estabelecido que a Companhia de Navegação a Vapor 

do Maranhão iria fornecer as passagens para o transporte dos mostruários, produtos e 

quaisquer objetos destinados à exposição.
158

 

A comissão reclamava que muitos dos produtos eram enviados em péssimas condições 

ou sem nenhuma descrição, dificultando o trabalho de identificação. Na tentativa de 

solucionar tais questões, Raymundo Maranhão solicitava a nomeação de mais um auxiliar 

para ajudar na coleta dos produtos, bem como o envio da quantia de três contos de reis para 

custear as despesas das viagens.
159

 A admissão de um novo auxiliar foi autorizada e o 

delegado nomeou Heráclito Araripe de Sousa para colaborar com a comissão da exposição 

naquele estado.
160

 

Outro aspecto acentuado era em relação “a indiferença das repartições federais para 

com o grande certame do centenário”, uma vez que essas não teriam contribuído com nenhum 

artigo que pudesse representar o Piauí.
161

 Assim, denunciava o descaso de algumas delas, 

como por exemplo, a Inspetoria Agrícola, a Colônia David Caldas e as antigas Fazendas 
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Nacionais, destacando que eram ocupadas por alguns “felizardos” que desviavam os recursos 

que o Ministério da Agricultura destinava para o estado.
162

 Vejamos o trecho a seguir:  

 

A Inspetoria Agrícola a que melhor contingente de produtos podia dar é uma 

repartição de vida efêmera existindo apenas para efeito de percepção dos 

vencimentos dos seus empregados. Não presta nenhum serviço ao estado. 

Nada deu para a exposição porque nada tem, nada fez, nada produz [...]. A 

colônia “David Caldas” não preenche os fins a que a destinou o Ministério 

da Agricultura. Os seus dirigentes, salvo honrosíssimas exceções, gozam ali 

o dulce farniente sem que ao menos instruam os pobres colonos, seus 

subordinados, sem lembrança de que tem o seu cargo um departamento 

importantíssimo de que depende o futuro do Brasil [...]. As antigas fazendas 

nacionais, instituição importantíssima que foi criada pelo governo do 

Império e que se destina a prestar os mais relevantes serviços ao estado tem 

sido entregues a exploradores inconscientes que foram enriquecendo a custa 

do valioso patrimônio com a venda dos gados até despovoa-los dos vacuns 

nelas existentes [...].
163

 

 

Em relação a tais denúncias, não conseguimos localizar fontes onde pudéssemos 

conhecer o posicionamento de João Luiz Ferreira. Nada consta nas mensagens apresentadas à 

câmara legislativa sobre a participação do Piauí na Exposição do Centenário. Apenas em 1º de 

junho de 1923, o governador relatava que estava acontecendo na capital da República as 

comemorações do centenário da independência política do país e que entre as festividades se 

encontrava a exposição.
164

 É perceptível que a exposição de 1922 não causou grande ânimo 

nos elites políticas e econômicas piauienses, pelo contrário, foi percebida como o momento 

oportuno para reivindicar melhorias e denunciar as mazelas da região. Apenas alguns 

produtores aderiram ao certame, enviando artigos para o Rio de Janeiro a fim de serem 

expostos.  

Os objetos e produtos enviados pelo Piauí foram distribuídos nas seguintes seções: 

selaria e correaria, produtos agrícolas alimentares, produtos agrícolas não alimentares, 

produtos das explorações e das indústrias florestais, utensílios, instrumentos e produtos das 

colheitas, produtos da caça, produtos farináceos e seus derivados, açúcares e produtos de 

confeitaria, xaropes e licores, bebidas espirituosas, álcoois industriais, exploração de minas, 

jazidas e pedreiras, móveis, cerâmica, cânhamo, etc; produtos da indústria de cordas, 
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indústrias diversas do vestuário, artes químicas e farmácia, tabacos e fósforo.
165

 No entanto, 

os produtos que representavam o estado na exposição eram descritos como de pouco valor. Na 

tabela abaixo podemos observar melhor alguns dos produtos e objetos expostos, os 

municípios e produtores que participaram, a localização dos artigos no espaço da exposição e 

os prêmios que receberam. 

 

QUADRO 3: Produtos do Piauí expostos na Exposição Internacional de 1922 

Nome ou endereço 

do expositor 

Local onde estavam os 

objetos 

Produtos ou objetos que 

expõe 

Prêmio que 

recebeu 

A. Neves – Campo 

Maior 

 

Palácio das Grandes 

Indústrias 

Casca de carnaúba, óleo de 

pequi e de tucum 

 

Medalha de 

prata 

Francisco Santos – 

Picos 

Palácio das Grandes 

Indústrias 
Corda de caroá 

Medalha de 

bronze 

Orlando Barbosa de 

carvalho – Oeiras 

 

Palácio das Grandes 

Indústrias 

Frutos de paineira, óleo de 

buriti e óleo de pequi 

 

Medalha de 

prata 

Raymundo B de 

Carvalho – Oeiras 

Palácio das Grandes 

Indústrias 

Óleo de buriti e óleo de pequi 

 

Medalha de 

prata 

Pio Lima – Campo 

Maior 

Palácio das Grandes 

Indústrias 

Erva mate 

 

Medalha de 

prata 

Francisco dos Santos 

– Picos 

Palácio das Indústrias 

 
Aguardente 

Medalha de 

bronze 

João Ribeiro 

Gonçalves Filho 

 

Palácio anexo das 

Indústrias – pavimento 

térreo 

Argilas 

 

Menção 

honrosa 

Miguel Arcanjo da 

Silva – Teresina 

Anexo do palácio das 

Grandes Indústrias 

Calcário litográfico 

 

Medalha de 

prata 

Orlando Barbosa de 

carvalho – Oeiras 

 

Palácio anexo das 

Indústrias – pavimento 

térreo 

Argila 

 

Menção 

honrosa 

Francisco dos Santos 

– Picos 
Palácio dos Estados 

Pratos e tigelas de barro 

 

Menção 

honrosa 

Benedito Borges de 

Carvalho – Boa 

Esperança 

Palácio das Pequenas 

Indústrias 

Leque de celuloide 

 

Medalha de 

bronze 

Francisco Pereira 
Palácio das Pequenas 

Indústrias 

Mostrador com duas 

bengalas 

Medalha de 

prata 

Eleazar Pereira da 

Cunha – Amarante 
Palácio dos Estados Preparados farmacêuticos 

Menção 

honrosa 
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Fernando de Oliveira 

Marques – Floriano 
Palácio dos Estados Preparados farmacêuticos 

Medalha de 

prata 

Ribeiro Gonçalves Palácio dos Estados 
Theferval preparado 

farmacêutico 

Menção 

honrosa 

 

J. Camillo & Cia – 

Teresina 

Palácio das Grandes 

Indústrias 

Cigarros marcas reis de paus 

e Dr. João Luiz 

Medalha de 

prata 

Fonte: Exposição Internacional do Centenário da Independência. Seção Brasileira, classificação dos expositores 

por grupos e classes, Rio de Janeiro, 1922-1923.  

 

Escolhemos apresentar apenas os produtos e objetos que foram premiados, tendo em 

vista que os demais eram semelhantes ou não foram julgados e ficaram de fora do concurso. 

No entanto, dois aspectos nos chamam atenção: O primeiro diz respeito aos produtos que 

foram expostos e o segundo aos municípios que participaram da exposição. Em relação ao 

primeiro aspecto, fica visivelmente clara a ausência dos principais produtos da economia 

piauiense, tais como pecuária, agricultura e extrativismo. João Luiz Ferreira alegava que era 

vergonhoso enviar exemplares, ainda limpos, para concorrer com animais devidamente 

melhorados por meio do cruzamento de raças.
166

 Todavia, na Exposição Nacional de 1908, o 

Piauí já havia apresentado animais resultantes do cruzamento com raças importadas da 

Europa, tais como Turina, Zebú, Godmar e Hereford.  

Sobre o segundo aspecto, podemos observar que entre os municípios que participaram, 

estavam alguns dos maiores centros produtores da economia piauiense, como Campo Maior, 

Valença e Oeiras, possuidoras dos maiores rebanhos da espécie bovina e equina; Picos, uma 

das grandes detentoras dos rebanhos da espécie suína, muar e asinina; Floriano, Teresina e 

Amarante, importantes centros comerciais localizadas as margens do rio Parnaíba.
167

 Porém, 

os produtos enviados pelos produtores desses municípios não correspondiam à indústria 

pastoril.  

De fato o Piauí não apresentou seus principais produtos na Exposição do Centenário, 

nem sequer houve um esforço por parte dos produtores em compor o certame. A preocupação 

estava voltada para manifestar o descontentamento existente com o tratamento que o governo 

central conferia àquela região. Como destacado anteriormente, os grandes produtores da 

pecuária compunham a elite econômica do Piauí que, por sua vez, constituíam também a elite 
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política. Logo, trabalhamos com a hipótese de que a ausência desses produtos estaria 

relacionada à falta de apoio do governador e dos políticos locais. 

Mesmo as elites locais não ficando alheias ao centenário e realizando em seu território 

algumas festividades e obras para celebrar o episódio histórico, é importante mais uma vez 

destacar que não houve nenhum incentivo por parte do governo para o estado concorrer ao 

concurso, ou seja, a Exposição Internacional de 1922 não teve tanta repercussão no estado, 

pois raramente se fazia menção ao evento, e quando se fazia era mais em relação ao que a data 

representava. O certame que buscava transformar o Rio de Janeiro na apoteose da 

modernidade, reunindo ali as riquezas naturais de todo o território, não despertou o interesse 

das elites, pelo contrário, ao invés de ser percebido como oportunidade para divulgar e 

celebrar o progresso, foi usado para demonstrar a desigualdade na distribuição de recursos 

pelo território brasileiro, sendo os estados do sul percebidos como os mais beneficiados. A 

seguir daremos continuidade às discussões sobre as festividades realizadas no Piauí em 

comemoração ao centenário, a fim de mostrar como essas tiveram uma repercussão diferente. 

 

3.3 “Salve, pois 1923”: as comemorações do centenário e a Exposição Estadual de 1923 

no Piauí 

 

Passa hoje a maior data piauiense: o centenário da nossa adesão a 

independência do Brasil. Daqui esse rumor festivo e álacre que se observa 

em todos os recantos da nossa formosa capital, e, certamente, em todas as 

zonas do estado, demonstrando que no coração de cada piauiense vibra 

intensamente uma sintética centelha de patriotismo. Dadas as nossas 

condições geográficas e a incúria que nos tem deixado os altos poderes 

nacionais, dificultando, sobretudo, os nossos meios de comunicação e de 

transporte, não temos, entretanto permanecidos estacionários.
168

 

 

Com grande entusiasmo, o Piauí comemorou o centenário de sua adesão à 

independência do Brasil. Para tal, foi organizado um programa de festas que contou com a 

realização de diversas obras pelo estado e alguns eventos cívicos na capital, Teresina. A 

grande data também foi celebrada por meio de uma exposição estadual, inaugurada no dia 24 

de janeiro de 1923. Dentre as festividades, a exposição merece destaque, considerando que a 

ideia de realizar a mostra partiu do desejo das elites piauienses de apresentar as 

potencialidades econômicas daquela região que era mais conhecida pelo seu atraso e 

isolamento. 

                                                           
168

 Jornal O Arrebol, Edição especial em homenagem à passagem do centenário de adesão do estado do Piauí ao 

glorioso grito do Ipiranga, 24 de janeiro de 1923, Teresina, p. 1. 



81 
 

O que podemos observar por meio das comemorações do centenário é um esforço 

excessivo para integração do Piauí em contexto nacional e para construção de uma identidade 

histórico-cultural a partir das contribuições do povo piauiense nas lutas pela independência. A 

ideia de ressaltar o lugar do Piauí na história do Brasil estava associada à tentativa de romper 

com narrativas que excluíam seu protagonismo e apresentavam a região apenas por meio de 

suas mazelas. Assim, as festas do centenário despertaram aos poucos o interesse das elites 

políticas, econômicas e intelectuais piauienses que se empenharam em organizar um 

programa próprio para “solenizar o brilho feito do Ipiranga”.
169

 Em edição de 30 de julho de 

1922, o jornal piauiense O Arrebol, publicado em Teresina, salientava como as discussões em 

torno das festividades estavam se processando.   

 

Nesta capital elas vão se tornando assunto de palestras. Realizadas como 

pretendem as varias comissões, serão, indubitavelmente, as mais 

empolgantes, as mais patrióticas e as mais brilhantes destes cem anos 

decorridos. [...] A respeito da organização do programa definitivo das festas, 

são prenúncios agradáveis de que elas serão brilhantíssimas e terão início no 

dia 4, prolongando-se até o dia 10, uma semana inteira, que será a semana da 

independência.
170

 

 

No dia 7 de setembro de 1922, o jornal dedicou uma edição exclusiva para falar do 

centenário da independência. O periódico tecia elogios à iniciativa de celebrar o “brado da 

independência ou morte”, considerando que dele decorria toda prosperidade que o Brasil tinha 

experimentado no decorrer de um século.
171

 Na ocasião, também destacava que a 

“confraternização geral da nação”, que partia da majestosa capital da República e ecoava do 

extremo norte ao extremo sul, repercutia nas terras piauienses através de expressivos 

festejos.
172

 A intenção da matéria era evidenciar ao máximo o papel do estado, tanto no 

processo da independência como nas comemorações do centenário, acrescentando que a 

organização de um programa de festas naquele território era a prova exata de um povo que 

tinha “compreensão dos seus deveres cívicos”, que “sabia amar a pátria”, que “não desmentia 

as tradições dos seus antepassados” e que era “parte integrante da federação brasileira.”
173

 

As homenagens ao grande episódio histórico no Piauí tiveram início em 1922 com a 

realização das seguintes obras: embelezamento da Praça Marechal Deodoro da Fonseca, em 

Teresina, onde foi inaugurado o busto de Coelho Rodrigues (ver figura 11); construção do 
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Monumento da Independência em Parnaíba; reforma da Praça Aquidabã em Teresina que 

passou a se chamar Praça da Independência; construção de um obelisco na cidade de Campo 

Maior em homenagem aos protagonistas da Batalha do Jenipapo; inauguração do busto de D. 

Pedro II na Praça Rio Branco em Teresina (ver figura 12) e criação da bandeira do Piauí em 

24 de julho de 1922. Houve comemorações também na antiga capital, Oeiras, com diversas 

festas, entre as quais a inauguração solene do Ipiranga Foot-Ball Club, missa campal realizada 

na Matriz e uma parada infantil dirigida pelos professores João Ribeiro Carvalho e a 

normalista Maria de Moura de Carvalho.
174

 

 

Figura 11: Inauguração do busto de Coelho Rodrigues na Praça Marechal Deodoro da Fonseca em Teresina 

 
FONTE: NEVES, Abdias da Costa. Aspectos do Piauí: formação territorial, composição étnica, valores 

econômicos, organização política.  Typographia D’ O Piauhy, Teresina, 1926. 
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 ESTADO DO PIAUÍ. Almanack para 1923: lembrança de Orlando Barboza de Carvalho, Oeiras, Papelaria 

Moreira, 1923, p.15.  
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Figura 12: Busto de D. Pedro II na Praça Rio Branco em Teresina 

 
FONTE: NEVES, Abdias da Costa. Aspectos do Piauí: formação territorial, composição étnica, valores 

econômicos, organização política.  Typographia D’ O Piauhy, Teresina, 1926. 

 

Além disso, na cidade de Teresina foram realizadas algumas festas populares, como o 

concurso de beleza promovido pelo jornal piauiense O Arrebol e os eventos organizados pelo 

Clube dos Diários.
175

 O Instituto Geográfico e Histórico Piauiense (IGHP), criado em 1918, 

também publicou uma edição especial dos cem anos da independência política do país, na 

qual foram divulgados doze artigos com os seguintes títulos: A independência do Brasil; 

Independência do Piauí; A mudança da capital; Síntese da história administrativa do Piauí; 

Notas sobre o Amarante; Congresso das Municipalidades; O teatro em Teresina; Sesmarias 

piauienses; Os Balaios no Piauí; A Herma de Pedro II; Através do Piauí em 1819. Continha 

ainda a relação dos sócios efetivos e beneméritos, e a lista de livros oferecidos à biblioteca do 

instituto.
176

 

O artigo sobre a independência do Piauí, escrito por Anísio Brito, analisava o papel do 

estado no processo emancipatório, ressaltando que mesmo diante do isolamento dos povos 

piauienses, dada a situação geográfica, esses tinham sido os primeiros a aderir ao movimento, 
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 ESTADO DO PIAUÍ. Mensagem apresentada à câmara legislativa pelo Exm. Sr. Dr. João Luiz Ferreira 
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 Revista do Instituto Geográfico e Histórico Piauiense, Edição Comemorativa do Primeiro Centenário da 
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“talvez até mesmo antes do grito de D. Pedro nas margens do Ipiranga”.
177

 Do mesmo modo, 

defendia o dia 19 de outubro como a verdadeira data da proclamação da independência do 

Piauí, embora fosse festejada em 24 de janeiro, destacando que este não teria sido apenas um 

movimento meramente precursor, dada as consequências que gerou.
178

 Em relação a essa 

questão, faz-se necessário destacar a sucessão de acontecimentos que são considerados como 

definidores da proclamação da independência no Piauí.  

 O primeiro acontecimento diz respeito às manifestações públicas de adesão ao 

Imperador D. Pedro I, que tiveram início no litoral, mais especificamente em Parnaíba, no dia 

19 de outubro de 1822, quando Simplício Dias da Silva e João de Deus e Silva proclamaram a 

adesão do Piauí à independência do Brasil. O segundo corresponde ao levante organizado por 

Manoel de Sousa Martins contra os portugueses na capital, Oeiras, no dia 24 de janeiro de 

1823. E o terceiro faz referência à Batalha do Jenipapo, no dia 13 de março de 1823, quando 

as tropas do major João José da Cunha Fidié se depararam com um grupo de revoltosos e 

travaram uma das mais sangrentas batalhas pela independência, a Batalha do Jenipapo, nas 

margens do riacho Jenipapo no município de Campo Maior (ARAÚJO, 2015, p.34-38). 

Os três episódios acima descritos causaram muitas divergências nas discussões sobre a 

proclamação da independência no Piauí. Da mesma forma que Anísio Brito defendia 19 de 

outubro como data oficial de tal acontecimento histórico, também existia aqueles que 

destacavam a importância dos fatos ocorridos em 1923.  

 

Hoje, 1923, tem também para nos piauienses uma significação tão gloriosa, 

tão sublime, tão heroica que rivaliza com 1922, pois a bandeira da pátria, 

aqui foi lavada com o sangue patriótico deste pequeno povo, que só almejava 

a liberdade de sentir e pensar. Aqui, nas plagas deste belo torrão o povo do 

Piauí nasceu depois de se fundir a liberdade por meio do calor vivificante do 

sangue piauiense e cearense. Salve! Pois o 1923. Que os teus dias sejam um 

manancial de eternas felicidades para aqueles que depositam confiança em 

seu coração[...].
179

 

 

Apesar das discordâncias, a data escolhida para festejar o centenário da emancipação 

política do estado foi 24 de janeiro de 1923, dia também estabelecido para realizar a 

inauguração da exposição estadual. O Jornal O Arrebol, em sua edição especial do centenário, 

relembrava o fato ocorrido em Oeiras como propulsor de uma nova era para o Piauí. 
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O Piauí, com o seu honrado governador e o integro Juiz Federal a frente do 

belo movimento, festeja hoje com brilhantismo, o centenário de sua 

emancipação. Esse gesto bem significativo do patriotismo e civismo dos 

nossos patrícios é digno por todos os motivos dos nossos mais sinceros 

aplausos e louvores, por isso que, faz cem anos, que numa bela manhã, na 

legendária Oeiras, o valoroso Brigadeiro Manoel de Souza Martins aclamou 

D. Pedro I, Imperador constitucional e defensor perpetuo do Brasil. Desde 

esse momento memorável iniciou-se uma nova era de progresso e 

desenvolvimento para o Piauí livre do jugo de Portugal [...].
180

 

 

Outro artigo publicado na revista do IGHP que merece destaque é sobre o Congresso 

das Municipalidades ocorrido em Teresina, no ano de 1921, reunindo representantes de 

diferentes municípios do estado para tratar sobre questões referentes à instrução primária e 

profissional, saneamento urbano e rural, vias de comunicação, desenvolvimento agrícola e 

pecuário, regime tributário, limites intermunicipais e unificação de posturas gerais.
181

 Na 

sessão inaugural do congresso, o capitão Manoel Raimundo da Paz Filho, intendente do 

município de Teresina, convidava os poderes públicos municipais a se unirem com o governo 

do estado em busca de soluções para os problemas do Piauí.
182

 

 A situação daquela região era descrita como precária e assustadora. A falta de 

investimentos em setores como educação, transporte e saúde tornavam as condições de vida 

bastante difíceis. Desse modo, o intendente enfatizava que após cem anos de independência 

política, o Piauí tinha muito do que se envergonhar diante de uma nação que celebrava o 

progresso e a civilização. Logo, atribuía ao estado um lugar secundário no conjunto da 

federação, destacando os inúmeros obstáculos que impediam o seu desenvolvimento. 

 

Não temos um só estabelecimento de educação profissional moderna para 

qualquer um dos sexos. A agricultura, a pecuária, para só falar nas duas 

indústrias fundamentais que constituem a fonte das nossas riquezas pública e 

particular, ainda seguem os métodos e processos rotineiros do Brasil colônia 

[...]. A enxada, a foice e o machado ainda são a única ferramenta clássica da 

cultura das terras; paralelamente, porém, continuam a ser a ferramenta da 

destruição, cuja obra devastadora é sancionada pelo fogo, eliminando as 

matas, secando os mananciais na cultura extensiva que a vastidão do 

território permite, a ignorância realiza e o indiferentismo consente [...].
183

 

 

Em relação à pecuária e às vias de comunicação, apontava que: 
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Na pecuária, a cobra e o carrapato ainda constituem dois flagelos; a seleção e 

retrograda pela venda do gado melhor e pela da solta, o descuido e a 

ignorância dos vaqueiros entregam inteiramente a criação a tutoria da 

natureza [...]. As vias de comunicação faltam. Constituem um dos motivos 

do nosso orgulho regional, o nosso caudaloso rio Parnaíba que, embora só 

sirva os extremos oeste do estado, é a nossa única via fluvial permanente de 

comunicações: entanto, dia a dia, pioram suas condições de navegabilidade o 

seus recursos de transporte. Rumo do interior só a estrada de rodagem de 

Floriano – Oeiras, construída pelo governo Federal e a atual construção da 

de Marruás – Barras; no mais são estradas caminhos e veredas formadas pelo 

próprio transito, pequenas tentativas, vias que muita vez não permitem, nem 

a passagem de animais de carga, interceptadas no inverno, dificultando a 

troca dos produtos, onerando as, impossibilitando o alargamento das relações 

quaisquer [...].
184

 

 

Apesar desse quadro preocupante, Paz Filho salientava que o Piauí também tinha 

muito do que se orgulhar, visto que a situação naquele momento era melhor do que alguns 

anos atrás, ou seja, a região progredia mesmo que fosse a passos lentos.
185

 A ideia era projetar 

uma imagem positiva do estado a outras unidades da federação, embora o Piauí não recebesse 

os grandes impulsos que gozavam os estados do sul, “favorecidos pelas suas condições 

naturais e pelas prebendas oficiais”.
186

 Nesse sentido, a primeira exposição piauiense, embora 

descrita como incompleta, vinha tornar conhecida a abundância e variedade dos produtos 

naturais e industriais daquela terra. Não era apenas um momento de celebração, mas também 

de reivindicação por melhorias.  

Dando prosseguimento às comemorações do centenário da independência no Piauí, foi 

organizada uma agenda de festividades que teve início no dia 24 de janeiro de 1923 e se 

prolongou até o dia 27 de janeiro do mesmo ano. O programa das festas foi divulgado pelo 

jornal O Arrebol, a fim de convidar a população piauiense a se fazer presente no ato de 

patriotismo.
187

 Teresina se tornou palco de um grande espetáculo com festas, bailes, peças 

teatrais, cinemas, etc. Tudo isso provocou uma maior circulação de pessoas que se dirigiram à 

capital do Piauí para celebrar a passagem dos cem anos da independência. O jornal O Arrebol 

dedicou uma sessão exclusiva para falar dos “hóspedes ilustres” que o Piauí recebia por conta 

do centenário. Muitos eram provenientes do Maranhão, entretanto, os nomes não foram 
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disponibilizados devido ao pouco espaço que o jornal possuía.
188

 A seguir, apresentamos um 

quadro referente às atividades desenvolvidas durante os quatro dias de comemorações.   

 

QUADRO 4: Programa das festas comemorativas do centenário da independência do Piauí 

Atividades do dia 24 de janeiro de 1923 

05:00 

horas 

Alvorada pelas bandas de música, cornetas e clarins, em frente aos quarteis das forças 

Federal e Estadual e do Palácio do Governo. 

07:00 

horas 

Parada militar pelas forças disponíveis do 25ª e política. Depois de percorrerem a cidade, 

desfilarão as forças em frente ao Palácio do Governo, em continência as altas autoridades 

ali colocadas. 

08:00 Missa cantada na Catedral, onde o Arcebispo produzirá um sermão alusivo a data. 

11:00 Almoço aos presos da Casa de Detenção. 

12:00 

horas 

Todos os sinos tocarão o “Angelos”, signal convencionado para que os crentes se 

entreguem a preces pela paz, pelo progresso do Piauí e pela concórdia da família 

piauiense. Cinco minutos depois, repicar dos sinos, enquanto as bandas de música, 

cornetas e clarins tocarão em frente aos seus quarteis e palácios do governo. 

13:00 

horas 

Recepção do exmo. Sr. Dr. Governador, no Palácio da Praça Deodoro. Todos os chefes 

de repartições Federais, Estaduais e Municipais deverão convidar oficialmente aos seus 

auxiliares para comparecerem a recepção, a que devem também estar presentes todas as 

pessoas gradas. 

14:00 

horas 
Inauguração da exposição, no edifício do Fórum Estadual. 

19:00 

horas 

Inauguração do busto de Coelho Rodrigues, com discurso do orador oficial da comissão 

Dr. Christino Castelo Branco. 

19:00 

horas 
Sessão solene do Instituo Histórico e Geográfico, no edifício da câmara de deputados. 

21:00 

horas 
Espetáculos de gala no 4 de setembro. Continuação dos foguetes populares. 

Atividades do dia 25 de janeiro de 1923 

07:00 

horas 

Oferecimento da Bandeira Nacional ao Batalhão de Polícia, pelos operários. Discurso de 

um ofertante e um outro de agradecimento. 

09:00 

horas 

Colocação de grau das novas professoras normalistas, no salão de honra do Palácio do 

Governo, sendo paraninfo o lente Dr. Hygino Cunha e oradora da turma a professora 

normalista Elysa Gonçalves. 

13:00 

horas 
Matinê para crianças no teatro 4 de setembro, seguida de baile infantil. 

14:00 

horas 

Garden Party oferecido pelo Sr. Governador no Club dos Diários, em honra dos 

expositores e visitantes. 

20:00 

horas 
Espetáculo pelo grupo Talma, no 4 de setembro. Continuação das festas populares. 
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Atividades do dia 26 de janeiro de 1923 

07:00 

horas 

Passeio cívico, que partirá do 4 de setembro. A colônia estrangeira conduzirá o 

estandarte oferecido pelos sírios ao estado. Uma comissão de senhoras conduzirá e dará 

guarda de honra a Bandeira oferecida pela mulher piauiense ao 25ª. Os operários 

conduzirão o Pavilhão oferecido ao Batalhão de polícia. 

10:00 

horas 

Recepção na Loja Capitular Caridade 2.a que inaugurará o seu novo prédio. 

 

12:00 

horas 
Sorteio dos bônus, no Teatro (4 de setembro). 

14:00 

horas 
Distribuição de prêmios aos expositores. 

16:00 

horas 
Sessão solene da Associação Comercial. 

17:00 

horas 

Corso de automóveis. 

 

19:00 

horas 
Cinema da Exposição, continuação das festas populares (última noite). 

Atividades do dia 27 de janeiro de 1923 

Baile verde, oferecido pela Comissão Central dos festejos as senhoras que fazem parte da diretoria, 

no palacete do presidente da mesma diretoria Exmo. Sr. Dr. Mathias Olympio de Mello. 

FONTE: O Arrebol, Edição especial em homenagem a passagem do centenário de adesão do estado do Piauí ao 

glorioso grito do Ipiranga, 24 de janeiro de 1923, Teresina, p.5. 

 

É perceptível como o programa das festas do centenário buscou mobilizar diferentes 

grupos sociais, contando com atividades públicas, como a alvorada e a parada militar, e com 

atividades privadas, como os bailes e os espetáculos no Teatro 4 de setembro. A intenção era 

incluir todas as camadas da sociedade para mostrar que aquela região caminhava rumo ao 

progresso, mesmo diante de tantos problemas causados pela falta de investimentos. A 

exposição seria o ápice de toda celebração, pois reuniria as riquezas econômicas dispersas 

pelo vasto território. A mostra foi inaugurada no primeiro dia das comemorações, mais 

especificamente às duas horas da tarde, contando com a participação de produtores advindos 

de vários municípios. Na figura a seguir podemos observar algumas pessoas reunidas em 

frente ao prédio do Fórum Estadual onde esta foi instalada.     
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Figura 13: Edifício do Fórum de Teresina onde foi instalada a Exposição Estadual de 1923 

 
FONTE: ESTADO DO PIAUÍ. Catálogo dos produtos piauienses na primeira Exposição Estadual do Piauí de 

1923 realizada a 24 de janeiro de 1923, comemorativa do primeiro Centenário da sua adesão à Independência do 

Brasil. Papelaria Piauiense, Teresina, 1923. 

 

Ao contrário da Exposição Internacional de 1922, na qual não houve uma grande 

adesão dos produtores piauienses, a Exposição Estadual de 1923 reuniu a produção 

econômica de 32 municípios, entre eles, Teresina, Alto Longá, Amarante, Amarração, 

Aparecida, Barras, Batalha, Boa Esperança, Buriti dos Lopes, Campo Maior, Canto do Buriti, 

Castelo, Floriano, Jaicós, Jerumenha, Livramento, Marruás, Miguel Alves, Oeiras, Parnaíba, 

Pedro II, Piripiri, Piracuruca, Picos, Porto Alegre, São João do Piauí, São Pedro, São 

Raimundo Nonato, Simplício Mendes, União, Uruçuí e Valença.
189

 

Apenas sete desses municípios participaram da exposição de 1922. Isso significa que o 

evento de 1923 despertou maior interesse, até mesmo pela facilidade no transporte dos 

produtos.  Além do incentivo do governador, a mostra contou com o apoio de importantes 

sujeitos piauienses que integraram a comissão organizadora, tais como, Matias Olímpio de 

Melo
190

, Miguel de Paiva Rosa
191

, Valdevino Tito de Oliveira
192

, Fenelon Ferreira Castelo 
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Branco
193

, José Faustino dos Santos e Silva
194

 e Cristino Castelo Branco
195

. Na figura a 

seguir, podemos ver alguns dos membros da comissão acompanhados pelo governador João 

Luiz Ferreira, o Arcebispo D. Otaviano e os desembargadores Arêa Leão e Lucrécio Avelino. 

Figura 14: Comissão organizadora da Exposição Estadual de 1923 

 
FONTE: ESTADO DO PIAUÍ. Catálogo dos produtos piauienses na primeira Exposição Estadual do Piauí de 

1923 realizada a 24 de janeiro de 1923, comemorativa do primeiro Centenário da sua adesão à Independência do 

Brasil. Papelaria Piauiense, Teresina, 1923. 

                                                                                                                                                                                     
191

 Miguel de Paiva Rosa nasceu no município de Teresina-PI, formado em direto pela Faculdade de Recife 

(1898). Ocupou os cargos de juiz distrital de Jurema e depois de União no Piauí. Foi juiz distrital em Teresina 
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 Valdevino Tito de Oliveira nasceu em Campo Maior-PI, formado em Direito pela Faculdade de Recife. 

Ocupou os cargos de jurista, conferencista, jornalista e poeta. Colaborou com as revistas Litericultura, Diário do 

Piauí e Gazeta (GONÇALVES, 2003, p.298). 
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 Fenelon Ferreira Castelo Branco era natural do município de Barras-PI, formado em direito pela Faculdade de 

Recife (1894). Iniciou sua carreira como juiz distrital em Barras (1908-1910) e fundou um colégio na cidade de 

União-PI. Publicou algumas obras, entre elas, Ano de Luto (1902), União por Dentro (1916), Das Galerias 

(1917) e Nossos Imortais. Colaborou com vários órgãos da imprensa, sobretudo nas revistas da Academia 

Piauiense de Letras e do Instituto Geográfico, Histórico Piauiense (GONÇALVES, 2003, p.65-67). 
194

 José Faustino dos Santos e Silva era natural de Teresina-PI. Comandou a polícia militar do Piauí (1921-1922), 

foi chefe de polícia no Maranhão, diretor do Banco da Borracha e interventor federal no Pará, dirigiu a 

construção dos quartéis do 24º e do 25º Batalhão de caçadores (1922), orientou a construção dos projetos dos 

Colégios Diocesanos e Sagrado Coração de Jesus, em Teresina (GONÇALVES, 2003, p.381). 
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 Cristino Castelo Branco nasceu em Teresina, formado em direito pela Faculdade de Recife. Ocupou o cargo 

de professor de direito civil na Faculdade de direito do Piauí, foi diretor-geral da instrução pública, 

desembargador, presidente do Tribunal de Justiça e procurador da Fazenda. Destacou-se também como escritor, 

jornalista poeta e literário. Foi membro da Academia piauiense de Letras, professor do Liceu Piauiense e da 

Escola Normal (GONÇALVES, 2003, p.63). 
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A comissão organizadora da exposição era composta pelos chamados homens de 

letras, que tinham grande destaque na sociedade piauiense e atuavam em diferentes 

segmentos. Eram políticos, jornalistas, literatos, professores, quase todos formados em direito 

pela Faculdade de Recife. Pertenciam a tradicionais famílias políticas piauienses vindas do 

século XIX que acabaram perdendo espaço na Primeira República e, para continuar no poder, 

buscaram realizar novos alianças, tanto a âmbito estadual como federal, revelando as 

inconstantes relações diante do entrecruzamento de interesses.  

O fato de que esses sujeitos ocupavam importantes cargos, em diferentes municípios 

do Piauí e fora daquele território, estava relacionado às estratégias utilizadas para reprodução 

e continuação na política. Assim, diante da inviabilidade de sobrevivência em contexto local, 

os políticos oposicionistas acabavam “migrando” ou sendo “expulsos” para outros estados 

(QUEIROZ, 1994). Um exemplo do que acabamos de citar pode ser visto através da carreira 

de Matias Olímpio de Melo, que durante o governo de Antonino Freire (1910-1912) e de 

Miguel de Paiva Rosa (1912-1916) ocupou o cargo de juiz municipal em Sena Madureira, 

Acre, e de Fenelon Ferreira Castelo Branco, que devido a tensões políticas regionais foi 

obrigado a transferir-se para outro estado (QUEIROZ, 1994, p.236-229). 

Não temos conhecimento mais detalhado sobre as intrigas entre os grupos políticos, 

também não é a nossa intenção aqui abordar tal questão, apenas queremos mostrar a 

fragilidade das relações estabelecidas entre esses sujeitos, e que a escolha dos membros que 

compunham a comissão organizadora da Exposição Estadual de 1923 estava estritamente 

vinculada às alianças que os mesmos mantinham com as forças políticas no poder. Além 

disso, esses sujeitos foram responsáveis pela produção de conhecimento sobre o território do 

Piauí através da publicação de trabalhos. Como exemplo, podemos citar a obra O Piauí no 

centenário de sua independência (1823-1923), composta por artigos que tratam sobre as 

características dos municípios e destacam o progresso do estado após cem anos de 

independência.
196

 

A Exposição Estadual de 1923 possibilitou a realização de um mapeamento da 

produção econômica do Piauí, uma vez que contou com a presença de uma grande quantidade 

e variedade de produtos e objetos que foram distribuídos nas seções de agricultura, indústria 

pastoril, várias indústrias, indústria extrativa e artes liberais. Essas seções se encontravam 

subdivididas em 60 grupos e todos receberam exemplares para serem expostos. Quase todos 

os itens eram enviados por seus respectivos produtores ou donos, mas tinham aqueles 
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 ESTADO DO PIAUÍ. O Piauí no centenário da sua independência 1823-1923, IV Volume, Teresina, 

Papelaria Piauiense, 1923.  
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encaminhados pelos intendentes municipais, demonstrando a preocupação desses 

representantes políticos em não deixarem suas regiões de fora.  

Em comparação com a Exposição Nacional de 1908 e com a Exposição Internacional 

de 1922, pode-se dizer que o Piauí teve uma maior quantidade de produtos expostos na 

Exposição Estadual de 1923, o que nos leva a inferir que seu objetivo foi mostrar a variedade 

da produção local, tendo em vista que todos os artigos apresentados foram produzidos no 

estado, mesmo aqueles que não faziam parte da sua especialidade. Assim, devido à grande 

quantidade de produtos, como já mencionado, optamos por apresentar apenas uma parte do 

que foi exibido na exposição. O quadro a seguir é extenso, pois contém alguns dos artigos que 

selecionamos de cada grupo, mas nos possibilita visualizar melhor a produção econômica do 

Piauí naquele momento e, consequentemente, o lugar que o estado ocupava no conjunto da 

nação.  

QUADRO 5: Produtos piauienses expostos na Exposição Estadual de 1923 

Seção de agricultura 

Grupo culturas diversas Arados e aparelhos da Inspetoria Agrícola; 

Grupo zoologia agrícola Casulos de bicho de seda, mel de diferentes abelhas; 

Grupo produtos agrícolas 
Fava branca, feijão, arroz, farinha de mandioca, de puba e de goma, 

milho, gergelim, tapioca, algodão, rapadura; 

Grupo arboricultura 
Pés de algodão, caules de cana de açúcar, sementes de salsa, 

sementes de urucu, maniçoba, mamona, favela e sucupira; 

Grupo fruticultura 
Mangas, uvas, laranjas, melões, melancias, jabuticabas, cocos, 

batatas doce, abóboras e castanhas de cajus; 

Grupo horticultura Alho, cebola, couve-flor, nabo, rabanete e repolho; 

Seção de indústria pastoril 

Grupo raças cavalares e 

muares 

Cavalo, jumento e burro; 

 

Grupo raças bovinas 
Gado zebu, vaca de raça cruzada sangue holandês e zebu, touro 

mestiço zebu e taurino e garrotes de raças cruzadas holandesas; 

Grupo raças suínas Casal de leitões; 

Grupo raças caprinas Bode de raça e cabra branca; 

Grupo outros animais Onça, tartaruga, macaco e jiboia; 

Grupo avicultura Galinha de raça white-wyandotte e ema; 

Seção das várias indústrias 

Grupo massas alimentícias, 

biscoitos, bolachas, etc 
Pães, biscoitos e bolachas de farinha de trigo e farinha de banana; 

Grupo artigos de confeitaria 

e pastelaria 

Doces em calda de figo, limão, laranja, mamão, jaca e pitanga, 

doces cristalizados de carambola, cidra, laranja e lima, doces em 

massa de banana, bacuri, batata, umbu, leite e melancia, geleias de 

bacuri e goiaba; 

Grupo conservas de carne, 

peixe, legumes e frutas 
Massa de tomates, caju e caranguejos em conserva; 



93 
 

Grupo azeites, óleos e 

condimentos 

Óleos de amêndoa de pequi, castanha de caju, amêndoa de tucum, 

gergelim, mamona, buriti, bacuri, babaçu, carnaúba e copaíba; 

Grupo vinhos e vinagres 

Vinho de caju, de Coroatá e jenipapo, vinagre de banana, tamarindo 

e caldo de cana, licor de tamarindo, jenipapo e maracujina, 

aguardente de cana, de limão, caju e mandioca; 

Grupo queijo, manteiga e 

outros produtos lácteos 

Requeijão e manteiga fabricada nas fazendas nacionais pela 

Companhia Amparo Industrial; 

Grupo obras de marcenaria e 

carpintaria 

Tigela de madeira, pilão, colheres de pau, farinheira, espingarda de 

madeira, engenho, cachimbos de madeira e canetas de madeira; 

Grupo móveis comuns e de 

luxo 

Cadeira de rodizio, cadeira de molas, cadeira de balanço e 

cantoneira de taboas para sala; 

Grupo cal, cimento e outros 

matérias de construção 
Tijolos de alvenaria, telha, argila, cal roxo e pedras de cal; 

Grupo fios e tecidos de 

algodão, tecidos de meias 

Brim, novelos de fios, par de cordas, cortes de algodão e meias 

transparentes; 

Grupo fios e tecidos de linho, 

cânhamo, juta e aramina 
Redes de fibra de tucum e carnaúba, manta de croa e paco-paco; 

Grupos barbantes, cordões e 

cordoalhas 

Cordas de sedenho e de fibras de tucum, cabresto e peias de fibra de 

tucum; 

Grupo utensílios de pilhas de 

carnaúba, fibras de tucum e 

talas de taboca 

Abanos, peneiras e cestas de palha de carnaúba; 

Grupo de vassouras, brochas, 

escovas e esteiras 
Vascoalhos, vassouras de palha de carnaúba e esteira de fibras; 

Grupo roupas brancas para 

homens, senhoras e crianças 

Colete de brim branco para homens, vestido para criança bordado à 

máquina e fronha; 

Grupo rendas, bordados, 

aplicações em filó 

Toalha bordada à seda, guardanapo de cambraia, bolsa de filó, 

almofadão de cetim e aplicações de rendas; 

Grupo flores artificiais 
Cestinha com flores, ramos de flores de mandioca e de rosas de 

seda; 

Grupo chapéus para homens, 

senhoras e crianças 
Chapéu de palha de carnaúba, de seda, de capim e couro; 

Grupo calçados Botinas e chinelas de couro; 

Grupo sabões, velas e 

glicerinas 
Sabão sablok e velas de carnaúba; 

Grupo ourivesaria e joalheria 
Taça, porta copo e copos de prata, medalha de ouro, punhal com 

cabo e bainha de prata, copos de alumínio e anel de ouro; 

Grupo utensílios de flandres 
Máquina grande para café, chocolateira, coadeira, peneira, funil, 

maquinas para passar café; 

Grupo cutelaria Facão, faca, machado, alicate, foice, canivete e ferrão para touro; 

Grupo metalurgia Lavatório de ferro, par de estribos de ferro, bomba de compressão; 

Grupo produtos de mármore, 

ágata, granito e outras pedras 

Trabalho em pedra, pedra esculturada com as armas do Piauí e a 

data da independência;  

Grupo cerâmica 
Amostras de mosaico, potes grandes, moringa, panelas, jarros, filtro 

completo; 

Grupo artigos de chifre Cuias de chifre, pentes e pulseiras, bengala e chibata; 

Grupo couros e peles 

preparadas 

Peles de onça pintada, suçuarana, pampa, furão, cobra, ovelha gato. 

Couro de jumento, anta, bode, onça, raposa;  
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Grupo malas, bolsas, artigos 

e acampamento 

Mala grande, maletas para viagem, manta de couro, sela de 

vaqueiro, cabresto de couro; 

Grupo fumo e seus 

preparados 

Milheiros de cigarro João Luiz e Reis de Paus, da fábrica Ipiranga, 

fumo de corda;  

Grupo tintas, colas e vernizes 
Tinta de casca de pau chapada, genipapinho, jatobá, pau d’ arco 

amarelo e aroeira; 

Grupo produtos fabris não 

especificados 

Vila, gaiola de pássaros, raposa empalhada, boneco índios, leques 

de madeira, cofres, cuia, foguete e anzol; 

Seção de indústria extrativa 

Grupo coleções científicas, 

mineralógicas e geológicas 

Coleção de borboletas, insetos, ossos de baleia, madeira petrificada, 

cupim petrificado, minérios de cobre e de ferro, salitre, pedra-hume; 

Grupo sal e salinas Água mineral; 

Grupo borracha Amostras de borracha de maniçoba; 

Grupo fibras e cascas 

industriais 
Fibra de tucum, croa, de buriti, algodão; 

Grupo frutas silvestres Coco babaçu, buriti em raspa, fruta de jacarandá, tucuns; 

Grupo cera, resina, etc Amostras de cera de carnaúba, resina de jatobá, angico, imburana;  

Grupo madeiras 
Amostras de madeira amoreira, angico, Arapiraca, burra de leite, 

capoeira, grão de bode, pau piranga entre outras;  

Grupos plantas medicinais 
Raízes de angico, aroeira, erva cidreira, marmeleiro, cajazeiro, 

malva, pinhão, batata de purga, entre outras; 

Grupo penas e crinas Plumas de garça, crinas de animal; 

Seção de artes liberais 

Grupo aquarela, desenho e 

pintura 
Retratos em aquarela, quadros a óleo, paisagem a óleo; 

Grupo fotografias 

Fotografias de Epitácio Pessoa, Pires do Rio, de trechos da estrada 

de rodagem Oeiras-Floriano, da cidade de Piripiri, de vistas da 

cidade de Pedro II, entre outras; 

Grupo cartografia 

Mapa agrícola do Piauí, diversas plantas de trabalhos projetados e 

em execução, como estação central de Teresina, pontes sobre o rio 

Parnaíba e Poty, estradas de ferro Petrolina Teresina e Teresina a 

São Luís; 

Grupo tipografia 

Exemplares da Academia Piauiense de Letras, comemorativas do 

primeiro centenário da independência do Brasil do primeiro 

centenário da adesão do Piauí à independência nacional; 

Grupo medicina e cirurgia, 

artes farmacêuticas e 

químicas 

Licor de alcatrão, vinho de jurubeba, xarope de flores de angico, 

fortificante, elixir antifebril, pílulas de vitamina, entre outros; 

Grupo antropologia, história 

e curiosidades diversas 

Machado indígena, espada antiga, diversas moedas de cobre da 

época da independência do Brasil, balas encontradas onde se travou 

a Batalha do Jenipapo, canhão tomado de Fidié no combate do 

Jenipapo; 
FONTE: ESTADO DO PIAUÍ. Catálogo dos produtos piauienses na primeira Exposição Estadual do Piauí de 

1923 realizada a 24 de janeiro de 1923, comemorativa do primeiro Centenário da sua adesão a Independência do 

Brasil. Papelaria Piauiense, Teresina, 1923. 
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Gostaríamos de destacar a dimensão que a mostra atingiu no Piauí, movimentando 

diferentes regiões do seu território. A grande variedade de produtos evidencia a importância 

dada pelos expositores que participaram, apresentando aquilo de mais representativo da 

economia piauiense. Muitos dos exemplares mostrados acima não foram remetidos à 

Exposição Internacional de 1922, como, por exemplo, as raças bovinas melhoradas, apontadas 

pelo governador João Luiz Ferreira como inexistentes no estado, e os produtos fabricados nas 

Fazendas Nacionais, descritas por Raymundo Maranhão como falidas e improdutivas devido 

ao contrabando de seus administradores.  

Em 1923 percebemos um Piauí que se apresenta como um elemento importante de um 

“Brasil moderno”. Um estado que se fez representar por meio de seus produtos, com um 

terreno fértil, premiado e que, portanto, celebrava com júbilo e entusiasmo o fato de fazer 

parte da nação brasileira. O evento acabou atingindo grandes dimensões, como citado 

anteriormente, e contou com o apoio das elites locais, não só como organizadoras, mas 

também como construtoras de uma memória histórica através da escrita de trabalhos que 

foram publicados nas revistas da Academia Piauiense de Letras e do Instituto Geográfico 

Histórico Piauiense. A imagem que se buscava mostrar era de uma região que sofria pelo 

abandono do governo central e pelos estigmas negativos de atraso e decadência, mas que 

percebia no desenvolvimento da sua economia a possibilidade de reverter esse quadro. 
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Considerações finais 

 

Nos primeiros anos da República, os projetos de modernização da nação perpassaram 

pela perspectiva de integração territorial que, consequentemente, significava expandir as 

fronteiras e levar para os sertões brasileiros elementos que viessem sanar as mazelas e torná-

los civilizados. No Piauí, suas elites aproveitaram a ocasião para mais uma vez reivindicar 

maior atenção do governo federal em prol do desenvolvimento do estado, reforçando a ideia 

de que aquela porção do território era isolada e abandonada, mas que possuía grandes riquezas 

que se fossem exploradas de forma adequada promoveriam sua inserção no mercado nacional 

e internacional.  

Para respaldar a elaboração de seus projetos de modernização, as elites piauienses 

construíram narrativas que identificavam as características que ocasionavam o quadro 

decadente da região. Constatamos que inicialmente o clima foi apontado como fator 

determinante para o atraso e indolência regional. Posteriormente, outros aspectos somaram-se 

a essa perspectiva, como o abandono governamental e as doenças. Esses elementos foram 

constantemente enfatizados nos discursos locais, na medida em que se buscava mostrar que 

aquela situação tinha solução. Nesse cenário a questão econômica ocupou papel de destaque. 

O desenvolvimento das diferentes indústrias produtivas do estado foi percebido como 

essencial para integração e modernização do território, e as exposições como a vitrine para 

divulgação do quão importante a exploração desses recursos poderia ser.  

Os eventos foram identificados como indispensáveis para concretização dos objetivos 

das elites piauienses, uma vez que os mesmos representavam de forma ímpar a materialização 

da modernidade, apresentando ao mundo as riquezas produtivas da nação. No entanto, a 

participação do estado nas exposições era apenas o primeiro passo para efetivação desse 

projeto ambicioso, tendo em vista que outras estratégias foram elaboradas, como, por 

exemplo, a construção de estradas de ferro. Enquanto as exposições realizavam uma espécie 

de propaganda daquela região e atraiam investimentos, as ferrovias efetivavam a integração 

territorial.  Diante disso, é perceptível que a modernização no Piauí perpassou pelas ideias de 

divulgação, integração e exploração das potencialidades econômicas.  

Na narrativa que levantamos acerca das exposições, salientamos bastante as discussões 

em torno da questão econômica. Isso porque a constatação de que aquela região precisava ser 

integrada ao conjunto da nação passou a ser entendida como primordial para uma mudança de 

postura frente à produção econômica percebida como estagnada e decadente, o que segundo 

as elites locais impossibilitava o estado de concorrer com outros mercados produtores.  
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Desse modo, as exposições foram percebidas como momento propício para reivindicar 

melhoramentos e expandir os diversos ramos da indústria do Piauí, como foi observado na 

Exposição Nacional de 1908. Embora os discursos demonstrem o isolamento como 

característica intrínseca àquela região, percebemos que o Piauí não era tão isolado no âmbito 

econômico, porque desde o século XIX comercializava com vários estados e, inclusive, com 

outros países. Além disso, a extração da borracha de maniçoba, da cera de carnaúba e do coco 

babaçu abriu portas para comercialização nacional e internacional. Assim, identificamos que 

dizer-se “isolado” foi uma estratégia das elites locais para atrair investimentos e dinamizar sua 

economia.  

Já na Exposição Internacional de 1922 e na Exposição Estadual de 1923, foi 

constatada a existência de duas visões sobre o Piauí: de atrasado, em 1922, e muito rico, em 

1923. Porém, tais ideias não eram antagônicas; pelo contrário, muitas vezes se 

complementavam. O discurso de negação do governador era direcionado a protestos, nos 

quais afirmava que não iria participar da exposição de 1922, porque seu estado não possuía 

bens, inclusive pecuários, para expor. Suas falas se direcionavam ao fato do governo central 

exaltar as potencialidades do sul do país, em detrimento de um norte atrasado e improdutivo. 

Entretanto, se compararmos com os produtos que são expostos na exposição de 1923, 

percebemos que aquilo que ele negava no ano anterior, estava presente, como, por exemplo, 

os bois oriundos dos cruzamentos de raças. Assim, ao analisarmos os produtos que os 

expositores locais apresentaram, notamos que eles desejavam demonstrar o grande potencial 

de desenvolvimento da região.  

Por fim, a análise que fizemos aqui foi na tentativa de entender a relação entre 

exposições, integração e modernização no Piauí das primeiras décadas do século XX. Ao 

longo da dissertação conseguimos responder muitas questões, no entanto, outras não foram 

passíveis de solução em decorrência da ausência de fontes. Mas, acreditamos que as 

inquietações, dúvidas e angústias fazem parte do oficio do historiador, sendo uma forma de 

despertar novas análises e estimular o aprofundamento de pesquisas sobre o tema. Esperamos 

que este trabalho instigue outros pesquisadores a tratar sobre a temática. 
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