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U M I N S T I T U T O P A S T E U R P A U L I S T A N O 

Luiz A. De Castro Santos 1 

Ciência e Saúde na Terra dos Bandeirantes é uma contribuição funda
mental à história da ciência e das instituições biomédicas no Brasil. O texto de 
Luiz Antonio Teixeira tem qualidades excepcionais. Assinale-se uma primeira 
distinção de seu trabalho diante da literatura especializada: nesta literatura há 
temas de pesquisa histórica - como a Revolta da Vacina, para citar um exemplo 
- fartamente conhecidos e documentados. Todo pesquisador que se debruçar 
sobre a famosa Revolta terá, para começo de conversa, uma vasta coleção docu
mental à sua disposição, além de muitos textos interpretativos. Pois o trabalho 
de Teixeira sobre o Instituto Pasteur de São Paulo não contou com tais facilida
des. Ele teve que construir seu objeto a partir de arquivos praticamente inex
plorados. Por outro lado, os estudos por assim dizer mais analíticos sobre o 
Pasteur paulista são poucos. Em resumo: partindo quase do zero, seu texto 
construiu um objeto empírico. Poderia ter-se restringido a esta importante tare
fa, mas foi adiante: partindo do objeto empírico, sobre ele construiu também 
uma interpretação sedutora e convincente. Portanto, trata-se de um estudo pio
neiro em duas frentes. 

Além disso, para penetrar no estudo das relações entre medicina e so
ciedade - tema onde quem tem um olho é cego, pois é necessário pensar com
parativamente a todo instante - o estudo de Teixeira tem qualidades que 
merecem destaque. Ele estabelece nexos comparativos importantes, ao discutir 
a diferente inserção política do Instituto Pasteur de Paris e da instituição pau
lista e demonstrar que daí decorreram maiores dificuldades para esta última, 
no tocante à obtenção dos favores governamentais, seja do Estado de São Pau
lo, seja das autoridades federais. 
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A análise institucional é tratada com maestria pelo autor. Veja-se a re
construção rigorosa - a que não falta um bom molho picante - da disputa en
tre o Instituto Oswaldo Cruz e o Pasteur paulistano, sobre o diagnóstico de 
uma epizootia em Santa Catarina, por volta de 1910. Veja-se a discussão em 
que detalha a dança do poder entre as instituições do Serviço Sanitário Paulista 
(tendo à frente o Bacteriológico e o Butantan) e o quase sempre periclitante 
Pasteur. Teixeira vai bem, igualmente, ao revelar os estreitos laços que, nos pri
meiros tempos e na melhor fase do Instituto, uniriam os pesquisadores a seg
mentos da elite paulista, sendo um de seus renomados e endinheirados 
membros o próprio benfeitor-mor e presidente do Instituto, Ignácio Wallace 
da Gama Cochrane. O modo pelo qual o segundo diretor do Pasteur, o cientis
ta italiano Antonio Carini, atraiu a nata da "colônia" - incluindo o comerciante 
e futuro industrial Matarazzo - e a tradicional família paulista para o necessário 
apoio financeiro ao Instituto revela-se, segundo o autor, como uma estratégia 
de institution-building de relativa durabilidade. Em pouco tempo, a utilidade 
dos serviços do Pasteur para os pecuaristas de São Paulo viria consolidar uma 
próspera clientela. 

Apesar do apoio das elites paulistanas, não deve causar surpresa ao lei
tor o fato de que o Instituto foi aos poucos asfixiado pelo ambiente científico, 
institucional e político de São Paulo e pela própria tendência da pesquisa bio-
médica nacional firmar-se progressivamente, durante a Primeira República, 
seja como uma iniciativa de controle e de financiamento públicos, seja como 
uma atividade de caráter abertamente mercantil, sem fins assistenciais ou bene
ficentes. O Pasteur ficou suspenso por um fio nesta intrincada teia institucio
nal, encurralado pela competição do serviço anti-rábico do Instituto 
Bacteriológico (governamental) e pela perda de seus mais destacados cientistas 
para os laboratórios comerciais, como o Laboratório Paulista de Biologia. O 
autor constrói este cenário com abundância de dados e argumentação precisa. 
Interessante é salientar a razão social daquele empreendimento comercial, que 
parecia querer demonstrar, pelo uso dos termos "laboratório" e "biologia", a 
natureza científica e o interesse público do empreendimento. Teixeira esclare
ce todo o desdobramento da vida institucional desta instituição farmacêutica, 
que viria a ser, no Brasil, uma das mais lucrativas organizações privadas do se
tor. 

Ciência e Saúde na Terra dos Bandeirantes traz, ainda, achados que entra
rão definitivamente para a literatura. Um destes verdadeiros achados é a re
construção do retrato de uma figura invulgar, mas pouco conhecida, que foi 
pesquisador, professor de anátomo-patologia e criador de instituições científi
cas: o médico Antonio Carini. A ele também se deve a descoberta de um para
sita causador da pneumonia, que veio a ser denominado Pneumocystis carinii -



hoje bastante citado como um microorganismo "oportunista" em portadores de 
HIV. Outra contribuição pioneira de Luiz Antonio Teixeira é a recuperação da 
história dos cursos livres de medicina - precários e em pequeno número - que 
antecederam a fundação da Faculdade de Medicina e Cirurgia, entidade oficial, 
em 1912. O próprio Carini, além de outros pesquisadores do Instituto Pasteur, 
deu sua contribuição a essas iniciativas toscas, mas ainda assim importantes 
para a formação dos primeiros médicos diplomados em São Paulo. O fato de 
médicos como Carini terem participado de alguns desses cursos talvez revele 
que nem sempre se limitaram a meras agências de vendas de diplomas, como 
acentuavam os críticos do ensino livre. Este ponto aguarda maiores estudos. 

Do ponto de vista teórico, ao invés de apresentar um cacoete que fra¬ 
giliza tantos estudos de história da ciência - longas exposições teóricas, segui
das de discussões empíricas desligadas do corpo teórico - , o trabalho de Luiz 
Antonio Teixeira utiliza Pierre Bourdieu como uma espécie de plano de vôo e 
nele integra, com propriedade, os materiais históricos referentes a seu objeto. 
Isto sem sacrificar a imaginação criadora. Marcos teóricos são usinas de força, 
não camisas-de-força. Se coubesse algum reparo, eu diria apenas que, ainda que 
haja uma integração dos dados históricos às questões teóricas, falta um pouco 
mais de diálogo com as proposições de Bourdieu, um acerto de contas final ou 
algo assim. Por exemplo, as lutas pelo monopólio da autoridade científica, no 
episódio do diagnóstico diferencial da varíola e do alastrim que envolveu Cari
ni, Emílio Ribas, Alexandrino Pedroso e Henrique de Beaurepaire Aragão, em 
1910/1912, seria uma ótima "deixa" para ser retomada nas conclusões do livro. 

Mas o que importa salientar é que, além de demonstrar a autonomia 
de vôo deste jovem historiador da Casa de Oswaldo Cruz, o presente texto re
vela seu talento na formulação e discussão de questões de pesquisa, sua compe
tência na coleta de dados, sua capacidade de lidar bem com conceitos. O leitor 
entende, por fim, que está diante da história de uma instituição de pesquisa ím
par e de cientistas, como Antonio Carini, que marcaram época na formação do 
campo biomédico brasileiro. 


