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Capítulo 2 

Dos médicos: olhar clinico e 
olhar armado 



O S W A L D O C R U Z . : 

Da vaccina obrigatoria 
Os dias estão contados, 
Pois da variola os micróbios 
Eu descobri. Que malvados ! 

Cabellos brancos fizeram-me 
Em annos de altas fadigas, 
Mas, breve, a dizer atrevo-me 
— N i n g u é m morre de bexigas 



Pretendemos, neste capítulo, retomar o debate sobre as práticas médico-sanitárias no período 1890-1920. No início do século XX, várias 

intervenções no espaço urbano almejam modificar os hábitos da população carioca, como o Entrudo, a Festa de Finados e a da Penha. A análise 

do levante popular contra a nova lei de obrigatoriedade da vacina possibilita-nos uma leitura da dinâmica da constituição dos saberes médico-

higienista e da engenharia urbana. Evitamos, assim, o risco de, seduzidos pela imagem projetada da cidade moderna, apagar a diversidade de 

forças em luta, unificar e fixar o discurso das práticas médico-sanitárias que triunfam. 

Para cumprirmos essa tarefa, fez-se necessário um breve estudo da circulação de temas e conceitos que integram o pensamento positivista. 

Nós os encontramos, tanto nas atividades desenvolvidas pela Igreja e Apostolado Positivista do Brasil, como na formação de profissionais do 

Clube de Engenharia, do Exército e na obra literária de Lima Barreto, para citarmos alguns exemplos. 

O pensamento de Auguste Comte é analisado por Michel Serres, Francois Dagognet e Angèle Kremer Marietti, para ficarmos apenas em 

alguns autores franceses consagrados. Os dois primeiros participaram de uma edição crítica da obra de Comte publicada pela Editora Herman.11 

No período que estudamos, a teoria positiva veiculada pela Igreja e Apostolado Positivista do Brasil (IAPB) comporta uma grande contribui

ção: a mesologia. A partir de uma perspectiva histórica, o estudo do meio interliga o biológico ao social. A vida é um conjunto de relações que 

não se limitam ao espaço físico do corpo. 1 2 

No interior do debate médico, a teoria do meio se opõe à teoria do agente específico da doença (a cada doença corresponde um agente e 

a sua descoberta possibilita que se produza uma vacina para preveni-la). Segundo a teoria do meio, a vida saudável corresponde a uma 

multiplicidade de fatores relativos à alimentação, ao clima, à moradia, aos costumes sociais e individuais. Não é difícil imaginarmos aqui as 

implicações políticas dessa teoria. 

Quando enfocamos o debate sobre a prática da vacina antivariólica, enquadramos duas faces do biopoder. De um lado, os adeptos da vacina 

antivariólica se insurgem contra a medicina ironicamente alcunhada de 'medicina dos miasmas'. De outro, os positivistas do IAPB, apoiados em 

uma leitura particular da história das ciências - disciplina concebida por Auguste Comte e efetivada por Laffite, no College de France - , 

polemizam com Oswaldo Cruz, que conta no seu currículo com um estágio no Instituto Pasteur. 

Contemporâneo ao nascimento da bacteriologia, o movimento antivacinista inglês publica o seu primeiro periódico - Antivaccinator, em 

1869 - , ao passo que o movimento universal antivacinista é criado em 1880. Paralelamente, Pasteur é premiado pela Assembléia Nacional, pelo 

resultado da vacina contra o carbúnculo, em 1874. 

11 No recente livro de DossE 

(1997), Michel Serres é 

indicado como o inspirador 

de uma constelação de 

autores franceses. 

12 Por ocasião da pesquisa e 

da redação da tese que 

originou este livro, a 

produção dos positivistas era 

um tema-tabu para os 

historiadores preocupados 

com os movimentos sociais. 

Ainda no início da pesquisa, 

recebi inquieta a resposta de 

Nicolau Sevcenko à minha 

pergunta: - Que este grupo 

não em relevante. Eu e 

Ângela Porto tínhamos outra 

avaliação e pesquisamos, 

paralelamente, os médicos 

positivistas. Do nosso encontro 

temático resultou uma 

amizade e várias colabora

ções. Fico contente ao ver, na 

reedição do livro de Sevcenko 

sobre a Revolta, os editores 

alterando o quadro inicial 

oferecido pelo autor, ainda 

que a título de ilustração. 

Atualmente, o papel dos 

positivistas é terna do 

vestibular de História das 

Faculdades Estaduais 

Paulistas (Fmest). 



Discordamos da análise de Arantes (1988:188-189), que, em seu artigo, produz a resposta de Luis Antônio de Castro Santos e a tréplica 
do primeiro. Ε nos posicionamos, aqui, diante de um debate que polariza historiadores e cientistas sociais brasileiros: as idéias estào no 

lugar'. O pensamento nào existe em estado puro e a verdade científica é relativa e datada. Por um lado, ressaltamos a inovação positivista. 

O positivismo é a primeira teoria que nega o universalismo da teoria do conhecimento, em defesa da história das ciências e da contextualizaçào 

das 'verdades científicas'. Por outro, rejeitamos o 'laboratório' da teoria do conhecimento no qual, como na aposta de Paulo Arantes, 

isolamos o verdadeiro positivismo e o destacamos daquele difundido nos trópicos. Presente nos domínios da engenharia e da medicina, 

algumas expressões positivas, como nos mostra o próprio Arantes, veiculam-se também na linguagem popular. Diferentemente, indaga

mos: como as palavras circulam? 

Prossigamos no debate sobre o positivismo no Brasil. Arantes e Luis Antônio de Castro Santos, seu interlocutor, dialogam dentro do 

mesmo quadro de referência. Situam, de um lado, a matriz-Europa e, de outro, o Brasil-cópia, adotando uma visão amplamente difundida da 

história brasileira. Por exemplo, Arantes passa por um ponto-chave para se ler o debate no início do século XX: o clima. Ele cita Luis Pereira 

Baneto, positivista não-ortodoxo paulista e defensor da vacina antivariólica: "nossa viticultura, hoje, é superior à da Europa; a higiene suprimiu 

os climas" (Arantes, idem:202). Podemos assinalar aqui mais um ponto de divergência do discurso do paulista e do gnipo do IAPB. Barreto aposta 

no caráter uniformizador e universalista da tecnologia, ao passo que os positivistas ortodoxos do IAPB apontam para os limites práticos deste 

enfoque: é falacioso conceber uma prática médica negando-se a diversidade dos organismos-alvo da mesma. Os 'acidentes' da vacina antivariólica 

contam essa outra história (Bahia Lopes, 1997, cap. 4). 

O comentador Luis Castro Santos (1988:196) extrai a ciência do seu contexto, despolitizando-a: "Pereira Barreto tinha (...) um interesse 

técnico, proveniente menos da filosofia comtiana que do método científico estabelecido pelo sistema positivista". Salva, assim, o positivismo de 

ser classificado como retrógrado, deixando este lugar para os expoentes do IAPB que cometeram um erro científico. Ao dissociar o que se 

encontra integrado no positivismo - a filosofia positivista implica uma praxologia - , o autor passa ao largo de importantes questões levantadas no 

debate em torno da vacina antivariólica. 

Diferentemente, a análise da circulação do conceito de meio nos revela uma disputa envolvendo, de uma parte, um grupo que, a 

despeito da teleologia e do finalismo da lei dos três estados (a história das sociedades é a sucessão dos estados teológico, metafísico e 

positivo), assinala a singularidade, seguindo uma concepção de história natural que remonta à Hipocrates (460-375 a.C); de outra, os 

bacteriologistas, que, eufóricos com as descobertas dos agentes das doenças bacterianas, simplificam a explicação do adoecer e preconi

zam a generalização da vacina por todo o planeta (Latour, 1984). A racionalidade da teoria dos germes entra em choque com a racionalidade 

da medicina das espécies: nesta última, o adoecer é fruto de uma conjunção de variáveis. Neste sentido, segundo Angèle Kremer Marietti, 

Comte é um ecologista avant la lettre. 

Os autores que identificam o sentido da história, com o resultado da vacina antivariólica - a extinção da varíola no planeta - produzem uma 

história normativa. Achamos importante acolher a lição de Gaston Bachelard, que afirma a importância para a história das ciências de se estudar 



o papel positivo do 'erro científico'. Desta forma, introduzimos um importante recurso metodológico na nossa análise: a simetria. O fato de os 

antivacinistas terem errado não invalida a importância do estudo deste grupo. E, aceitando a provocação de Walter Benjamin, "todo documento de 

cultura é também um documento de barbárie", nos perguntamos: como história e medicina se aliam para descrever o 'Rio de Janeiro civilizando-se? 

Nosso recorte temático das fontes consultadas visa, sobretudo, abordar as críticas dos médicos positivistas: 

• à vacina antivariólica; 

• à assistência médica asilar; 

• ao papel biológico e político da mulher. 

A pergunta inicial é: como os positivistas problematizam o discurso de Oswaldo Cruz e Pereira Passos? 

O primeiro ponto de divergência com o discurso oficial da reforma urbana é a visão crítica do moderno. Comte repete "somos mais antigos 

que nossos antepassados" e segue uma linhagem de pensamento que remonta a Giordano Bruno. Para vários positivistas, todo discurso que se 

apresenta como criador de uma nova era deve ser olhado com desconfiança. O respeito à tradição é condensado na divisa Os vivos são 

governados pelos mortos1. 

O segundo grande ponto que retomaremos várias vezes durante este capítulo é a mesologia de Comte. O positivismo traduz o conceito de 

história natural presente em Heródoto e Hipocrates. 

Para o positivismo, é impossível pensar a ciência sem a história e a ciência se faz pela observação e pela intuição. "A arte é longa; a 

vida é curta; a ocasião, fugaz; a experiência, enganadora; o juízo, difícil. Não somente o médico deve fazer o que é preciso, porém, 

o doente também; e também, os que servem a este e todos os que o cercam." (Livro I, Aforismo cf. Lemos, s.d.:26) 

Quando restabelecemos o debate sobre a vacina antivariólica, vislumbramos dois grupos que se aglutinam na disputa. De um lado, temos 

os sanitaristas oficiais defensores desta prática. De outro, encontramos os clínicos positivistas e a concepção naturista da relação saúde-doença. 

Os primeiros, ligados à pesquisa e à utilização da estatística, da química, das colorações, dos microscópios, da anátomo-clínica, ou seja, à 

utilização da técnica para aumentar a fronteira da saúde. 

Para os positivistas, ao contrário, o médico deve ser um espectador das forças da natureza, cabe-lhes apenas o papel de facilitar, sem intervir 

diretamente no funcionamento do corpo, a vis medicatrix naturae. Ele deve reconhecer a evolução do mal e a possibilidade de cura. A crise é 

o momento privilegiado da observação. Ela torna manifesta 'uma verdade', que o médico traduz no seu veredicto. A crise é um marco entre dois 

caminhos possíveis do trabalho da natureza: ou o equilíbrio orgânico é restabelecido, ou a doença culmina na morte e desagregação do 

organismo. Os médicos receitam dietas, buscam formar novos hábitos corporais em seus clientes e afirmam estar auxiliando a natureza a 

encontrar o seu equilíbrio e a permanecer nele. 

A produção do saber médico consiste basicamente em duas etapas. Primeiro, o clínico classifica a doença por meio da elaboração de uma 

'árvore de sintomas'. O segundo passo é aprender a singularidade da doença no corpo do enfermo. Os cuidados médicos são comparados ao 



teatro. O corpo do doente é o palco, local onde se manifesta a essência da doença, onde se desenrola o enredo. O olhar qualitativo do médico 

circunscreve a doença específica ao remetê-la novamente aos quadros nosológicos e distingui-la de outras que apresentam sintomas similares. Os 

fenômenos epidêmicos são observados por um olhar quantitativo. O contágio é apenas um fato da epidemia. O interesse médico reside em 

apreender a singularidade de determinada epidemia e situá-la no tempo e no espaço, ou seja, circunscrever a sua individualidade histórica: "Não 

havendo por conseguinte, entre a moléstia epidêmica e a moléstia esporádica senão uma diferença essencial, na intensidade e na generalidade 

das causas." (Bagueira Leal, 1881). 

O leitor deve estar se perguntando, quais sào os conhecimentos atuais sobre a varíola? 

Os conhecimentos sobre os vírus da varíola e da vacina (etiologia) inexistiam no início do século. Nas últimas três décadas do 

século XIX, as pesquisas ganham impulso com a identificação dos agentes de doenças e a produção de vacinas antibacterianas. As 

vacinas antivirais, com exceção da anti-rábica e da antivariólica, são produzidas após 1950, a partir da invenção da cultura de tecidos. 

Abrimos um parêntese técnico para facilitar a nossa argumentação. 

Os vírus formam uma classe de agentes infecciosos que por muito tempo foram conhecidos como parasitas intracelulares de 

pequeno tamanho. Hoje, a composição, a organização simples e o mecanismo de replicação caracterizam o vírus: ele é composto 

por material genético - DNA ou RNA, nos retrovirus - e envolto por uma cobertura de proteína, que o protege e serve como 

veículo de transmissão de uma célula hospedeira a outra. Os Poxviruses formam uma cadeia dupla de DNA. A vaccinia é 

classificada como um vírus grande. 

A replicação do vírus ocorre com o emprego de substâncias, como, por exemplo, as enzimas do hospedeiro. Após a duplicação, a cobertura 

é produzida e forma o virion. Os vírus aglutinam os glóbulos vermelhos do sangue durante a replicação. 

O vírus da vacina foi objeto de várias pesquisas, incluindo experiências de engenharia genética visando à produção de vacinas polivalentes.13 

O vírus da vacina possui uma grande cadeia de DNA. As informações para a transcrição e réplica se encontram nas células do hospedeiro. Para 

transformar o vírus em veículo de uma vacina múltipla, trocamos a parte correspondente do DNA que não é necessária para a reprodução, pelos 

genes dos agentes responsáveis por outras doenças. Vários genes de vírus, de bactérias e protistas se encontram no vírus da vacina e pode-se 

fazer comunicar até quatro antígenos simultaneamente na recombinação do vírus. Um obstáculo, porém, se coloca ao seu emprego. Os efeitos 

provocados pelo vírus da vacina tocam o limite do tolerável, segundo as normas de produção de vacinas. Este veredicto foi estabelecido 

com base em dados americanos e europeus disponíveis para a vacina antivariólica. Não existem dados sobre os efeitos da vacina 

antivariólica nos países do Terceiro Mundo. 1 ' 

O vírus da varíola é altamente contagioso. Resiste ao dessecamento e às oscilações de temperatura; permanece estável: durante alguns 

meses, a 4 °C e a -20 °C, durante vários anos. É resistente à diluição em fenol e suscetível à ação de solventes apolares lipofílicos, como por 

exemplo o clorofórmio: é desativado a uma temperatura de 60 °C durante dez minutos na autoclave. Pode ser encontrado nas roupas de cama, 

nas vestimentas e no ar. A alta contagiosidade desse vírus limita as experiências ao espaço do laboratório (Bahia Lopes, 1997, cap. 4). 

1 3 Nature, 42(9)116, 

που. 1989. 

14 Ver Wilson (1967). 



Voltemos ao nosso período. O erro dos antivacinistas foi apostar na possibilidade de se interromper a cadeia de transmissão da varíola. 

Segundo os antivacinistas, uma intervenção sistemática e geral sobre os corpos e o meio seria factível e eliminaria os riscos de se contrair a 

varíola. Na propaganda desse grupo, a administração sanitária da cidade de Leicester, na Inglaterra, é usada como um exemplo vitorioso 

da idéia sanitária. A inoculação da varíola é uma prática perigosa, pois perpetua o reservatório desse vírus. O desconhecimento de etiologia 

da vacina e da varíola (a história das ciências é judicativa) não apaga o erro dos antivacinistas deste período. Mas a ausência de tais 

informações ainda compromete a obra de um autor nosso contemporâneo, Challoub (1996). 

Nunca é demais explicar as diferentes técnicas médicas de prevenção da varíola. A prática da inoculação consiste em, sob condições 

especiais, introduzir o vírus da varíola para que o organismo não contraia, futuramente, a doença: tal prática se baseia no princípio da não-

recidiva, isto é, de que a doença é contraída uma única vez pelo organismo ao longo da sua vida. Segundo alguns historiadores, a inoculaçào 

foi importada de Constantinopla para a Inglaterra, pela esposa do embaixador e escritora, Lady Montagu, pertencente a um grupo de escritoras 

denominado bas bleu. Bas referindo-se a meia e azul, à imagem da meia azul contrapondo-se ao branco, símbolo da higiene e da pureza 

das roupas íntimas femininas. O tipo bas bleu designa posteriormente a feminista escritora e foi imortalizado na série do caricaturista 

francês Honoré Daumier (1808-1879). 

Ao tempo cíclico das epidemias, a técnica preventiva sobrepõe o tempo linear da inoculação. Jenner fala da 'contaminação' da vacina por 

miasmas no Hospital de Inoculação de Londres. Na primeira década do século XIX, neste mesmo hospital, é interditada a inoculação. Os custos 

sociais e econômicos do isolamento dos inoculados - é preciso seqüestrá-los do convívio social, para que não se transformem em foco de 

irradiação da doença - limitaram esta prática em detrimento da vacina. A vacina antivariólica - o vírus de uma doença animal inofensiva ao 

homem previne-o contra uma doença mortal - é uma aquisição técnica inegável. 

A observação da contagiosidade da varíola não é privilégio dos médicos. 

A hipótese de Challoub é interessante: será que a inoculação concorre com a vacina? Mas ela não é nova e devemos fazer menção a 

toda uma extensa literatura sobre o tema. 1 5 

A inoculação seria uma prática corporal de herança africana ou chinesa como afirmam alguns autores? Não nos interessa estabelecer o mito 

da origem desta prática ou da doença que ela visa neutralizar. O que nos interessaria reter do candomblé, informação já veiculada na tese de 

PORTO (1985), é a gramática do ritual da varíola. Ler os mitos com os olhos da antropologia estrutural permitiria ao analista captar a sua 

racionalidade. Para darmos um brevíssimo exemplo, no candomblé, a varíola é representada pelo orixá Xaponã, deus dos entroncamentos, dos 

contatos. O lugar do santo nos faz pensar sobre a circulação, ou seja, a alta contagiosidade da varíola. 

Os vírus da varíola e da vacina passam pelos corpos e afloram na pele em suas expressões ritualísticas ou médicas; eles informam experiências 

plurais que se comunicam. Mas Challoub prefere se fixar no olhar do folclorista Câmara Cascudo: ele afirma, sem demonstrar, que a vacina 

antivariólica foi preterida no início do século XX, e a prática da inoculação da varíola continuou sendo aceita nos bairros populares cariocas. 

A varíola era uma das doenças-alvo da prevenção no período. O Código Sanitário estipulado pela medicina oficial impõe a notificação 

1S DARMOS (1984); 

SCHWARTZ & PARISH 

(1965); MILLER (1957); 

SILVERSTEIN & MILLER 

(1981); NEEDHAM 

(1980); Brídu-T 

(1971), dentre outros 

estudos. 



compulsória das seguintes doenças: cólera, peste, difteria, febre amarela, escarlatina e sarampo. Os clínicos positivistas condenam esta 

medida por incorrer num duplo equívoco. 1 0 

Um bacteriologista meticuloso, Königer, encontrou a fórmula matemática para determinar a zona perigosa criada pelo homem que está 

tossindo e espalha micróbios em todos os sentidos: 

X= m . P/G 

Μ = Κ 

P = Peso de quem tosse 

G = Intensidade do peso no lugar do acesso da tosse 

Segundo Comte, cada doente é um caso especial e no diagnóstico do médico positivista devem estar combinados os dois aspectos da 

natureza humana, o físico e o moral. 

As divergências entre os clínicos positivistas e os adeptos da bacteriologia nào são uma luta entre um saber jovem e velhas crenças. O debate 

é travado entre duas figuras de saber. As duas concepções em conflito se tangenciam em alguns pontos: na relação normal/patológico, no 

conceito de regulação biológica e no meio, pensado como formador do indivíduo. Os médicos em disputa partem destas reflexões, que 

emergiram no século XIX, e elaboram estratégias distintas de ordenação do espaço e dos corpos. 

Auguste Comte importa o conceito de meio, da física para o campo da biologia. Este autor universaliza a teoria do meio, ao estender o estudo 

do meio vital para o meio social. O conceito de meio fundamenta a teoria positiva da história e do progresso. Para os positivistas cariocas, a vida 

é a troca de substância entre o ser vivo e o meio. O sistema ambiente modifica o organismo e este, por sua vez, exerce uma influência 

correspondente. A ação do organismo sobre o meio é negligenciável nos seres vivos, com exceção da espécie humana. Os homens, por 

intermédio da ação coletiva, modificam o meio. Esta ação pensada, na história contemporânea, é denominada pelos positivistas cariocas "a 

tarefa regeneradora do social". 

Comte esquematiza a relação do meio e do organismo em dois itens básicos: 

1- É o exterior que regala o interior, é a estabilidade do sistema solar que estabiliza os sistemas vivos pela mediação do meio. 

2º A história humana ê tão-somente o desenvolvimento de um germe à actualização da natureza humana. O progresso é apenas o 

desenvolvimento da ordem. (Canguilhem, 1980:129-154) 

No século XIX, Nietzche critica Darwin por desnaturar a força da natureza: 

o projeto darwinista é a exaltação de uma natureza que esmaga a força da singularidade. O singular, porque fonte de atividade, não 

é passivo; ele é, antes de tudo, centro de atividade, centro de produção. A influência das Circunstâncias exteriores foi loucamente 

exagerada por Darwin. O essencial do processo vital é justamente esta imensa força de formação que cria as formas do 'interior' que 

utiliza, explora as 'c ircunstâncias exteriores' (...) As formas novas que foram modeladas do interior não são criadas em vista de um fim. 

(VP 1883-1888, Liv II, t 1 164:220 apud Kossovitch, 1979:24) 

16 Primeiro, por suprimir 

o segredo profissional, 

obrigando os médicos a 

fornecerem ao poder 

público informações da 

esfera da vida privada 

dos pacientes. Essa 

prática ameaça um dos 

pilares da medicina 

clínica: a confiança do 

doente no médico e a 

importância do caráter 

subjetivo da cura. 

Segundo, por supor 

que médicos de 

formações 

diferenciadas cheguem 

ao mesmo diagnóstico. 

Os positivistas 

qualificam de 

irracional a 

montagem de uma 

política de saúde que 

tenha como ponto de 

partida os números e 

as curvas estatísticas. 

É impossível admitir a 

quantificação dos 

fenômenos mórbidos 

quando se parte do 

princípio de que só 

existe uma doença: a 

perda da saúde. 



Mas é justamente esta finalidade que defendem tanto os bacteriologistas como os positivistas. Os últimos formulam uma história global do 

devir social, que se expressa em fases do desenvolvimento da civilização. A classificação positiva implica uma praxologia: 'a tarefa regeneradora 

do social'. 

Para Comte, cada organismo é uma totalidade pertencente à totalidade do seu meio. A imagem usada da harmonia na relação organismo e 

meio é a da alimentação. O alimento é fornecido pelo meio, a sua assimilação pelo organismo produzirá a harmonia meio/organismo necessária 

à vida. Acontece, porém, que as modificações do meio tendem a comprometer o organismo. Como conciliar a ordem e o progresso? 

No século XIX, Malthus e Comte postulam a necessidade de um regulador de ordem moral e física dos cidadãos. Para o primeiro, esta 

necessidade é decorrente da tendência de o crescimento da população ultrapassar o limite do crescimento da agricultura e produção de 

alimentos. Nos animais, o freio dessa tendência é a morte, ocasionada pela concorrência por escassos meios de sobrevivência. Nos homens, o 

freio a essa tendência é o constrangimento. É a partir do cálculo das conseqüências nefastas da realização dessa tendência que o homem busca 

regular a população por meio da vis medicatrix res publicae. 

A teoria da história universal, elaborada pelo positivismo, divide a história em três estados: o estado teológico, o metafísico e o positivo. No 

estado teológico a unidade do social é obtida com a religião: "A unidade cerebral só é perfeitamente mantida entre os povos fetichistas, onde um 

dogma rudimentar subordina o espírito ao coração, em virtude da pouca atividade do espírito" (Bagueira Leal, 1881:69). 

O estado metafísico é caracterizado como um momento de transição, de crise e desorganização dos valores morais e da sociedade ocidental, 

observáveis a partir da Idade Média. De um lado, o momento metafísico é pernicioso, indeterminado e marcado pelo individualismo. Por outro, 

o estado positivo é caracterizado por sua organicidade, por sua afinidade à inscrição, pela simbiose entre o espiritual e o corporal, o progresso 

e a ordem (Dagognet, 1985:403-422). 

Para os positivistas cariocas, a evolução social aperfeiçoou o cérebro dos ocidentais, ao mesmo tempo que tornou o seu corpo mais delicado. 

Do normal ao patológico 

Na relação do normal e do patológico pode-se determinar as variáveis, quantificá-las e comprová-las experimentalmente (o peso, o 

movimento, o calor, a eletricidade e as espécies químicas). "A qualidade do organismo acha-se reduzida a um conjunto de quantidades" 

(Canguilhem, 1980:129-154). A imagem é a de uma reta graduada onde, nos pólos dinâmicos, encontramos o normal e o patológico. 

Com a quantificação desta relação, o conceito de degeneração ganha um estatuto positivo. Degenerado é tudo aquilo que se encontra 

afastado do estado de natureza, distância marcada pelas modificações das constantes que o impedem de se manter num ritmo estabilizado. 

No estado fetichista, entre os povos primitivos, existe 'a harmonia cerebral mais perfeita' e, conseqüentemente, 'a ausência de moléstia'. A 

evolução social produz um estado anárquico de conflito entre as opiniões e os sentimentos e uma predisposição à moléstia. As epidemias 

são uma conseqüência dessas transformações: 



É essa extrema complicação de circunstâncias que explica a constituição patológica dos modernos. Ela permite compreender 

como as epidemias vão se tornando mais numerosas e mais mortíferas a partir do século XIV, isto é, a partir da época em que 

começou a irrevogável dissolução do regime feudal. ( J o r n a l do Commercio, 28 /08/1904) 

Quando a ação modificadora do meio, ao atuar sobre uma determinada localidade, ultrapassa os limites da dinâmica organismo/meio, surge 

a moléstia. Mas se a relação normal/patológico é propulsiva e o organismo se modifica com o meio, como prever o limite da transformação? 

Prever 

Para os positivistas, o tempo das epidemias é cíclico e o tempo do progresso é linear. Este enfoque fundamenta o posicionamento político 

deste grupo carioca ante a política de saúde pública oficial. "Não há governo capaz de impedir epidemias, como não há governo capaz de 

superá-las ... Fenômenos intermitentes, por sua natureza, as epidemias tendem a cessar fatalmente no fim de certo tempo" (IAPB, 1908:13). 

O espírito positivo estuda as leis naturais, ou seja, busca estabelecer relações de constância e de sucessão dos fenômenos observados, 

em meio às variáveis. 

Um exemplo deste procedimento metodológico é a definição de raça veiculada pelos positivistas cariocas. Citando Blainville, as raças 

são variações decorrentes da influencia do meio sobre o organismo, que se tornam fixas e se perpetuam pela herança, quando atingem a 

sua maior intensidade. Na raça branca, predominam os nervos sensitivos e a função especulativa; na amarela, a parte posterior do cérebro 

e a função afetiva e na negra, os nervos motores e a função ativa. 

Olhar clínico e o lhar armado 

O olhar do médico clínico investido do amparo institucional hospitalar busca o desvio. No século XVII, o saber médico discorre sobre as 

características do corpo, vigor, flexibilidade, que são perdidos na doença. No século XIX, surge com a fisiologia o conceito de normalidade. O 

limite entre o normal e o patológico é de ordem quantitativa. A partir da Clínica, temos um olhar que calcula, prevê e rege a intervenção. 

Com a anatomia patológica, 

o signo (por exemplo, a febre, o pulso) não Jala mais a linguagem natural da doença, só toma forma e valor no interior das interroga

ções feitas pela investigação médica. Nada impede, portanto, que seja solicitado e quase fabricado por ela (...) O signo é o ponto de 

encontro entre os gestos da pesquisa e o organismo doente. (Foucault, 1980) 



A utilização da física e cia química pela medicina revela a intenção de fazer variar o meio interno', criando novas normas de funcionamento 

do organismo. Uma vez assumidas as modificações das constantes no organismo, temos duas tendências que separam o normal do patológico. A 

primeira é a busca de constantes normais de valor propulsivo, quando a normatividade pode ser ultrapassada. A segunda é a busca de constantes 

normais de valor repulsivo: temos a morte da normatividade resultante do esforço por se manter as normais a todo custo. 

A questão é: como ultrapassar uma estabilidade e manter a dinâmica da vida? Fazendo variar experimentalmente o meio. A experimentação 

médica é realizada com base em uma nova percepção e de um novo discurso, cujo processo de constituição remonta ao nascimento da Clínica. 

Não é mais um olhar que decifra e lê a linguagem da vis medicatrix naturae. A partir de Bichat, a relação da vida e da morte ganha o estatuto 

positivo do conflito. A doença não é mais um acidente e entra numa dimensão anterior, constante e móvel com relação à vida (Foucault, 

1980:176-177). Comte acusa Bichat de estar impregnado do espírito metafísico. O verdadeiro espírito positivo explica a morte como uma 

conseqüência necessária da vida. A despeito das divergências, este pensador é homenageado com busto na sede da IAPB e num dos meses do 

calendário positivista, que toma o nome de Bichat. 

O debate entre os sanitaristas oficiais e os positivistas não se reduz a um conflito entre a medicina atuante e a expectante. Trata-se de uma 

disputa por formas diferenciadas de intervenção no espaço físico da cidade ou nos corpos. 

Encontramos, no acervo particular do dr. Bagueira Leal, cartas da Anti-Vaccination League of America e da National Anti-Vaccination League 

(Inglaterra). Em outubro de 1908, mesmo ano da epidemia de varíola no Rio de Janeiro, este médico positivista é eleito vice-presidente honorário da 

Liga Norte-Americana; ainda naquele ano, é convidado a participar, juntamente com outros delegados brasileiros, da Conferênca Anual da Liga 

Inglesa. O convite inclui a oferta de auxílio a ser fornecido pelos ingleses aos participantes brasileiros presentes ao encontro. Na leitura dessa 

correspondência, vislumbramos uma faceta da luta política dos positivistas que não aparece nos folhetos e matérias publicadas nos jornais. O material 

veiculado pelos antivacinistas americanos e ingleses é incorporado ao debate com os defensores do projeto médico oficial. A despeito das alianças 

táticas, várias questões separam os antivacinistas ingleses e americanos dos positivistas do IAPB. O movimento inglês se lança a partir de 1870 e se 

situa no cruzamento de diversos movimentos sociais: socialistas, feministas, homeopatas, adeptos do termalismo, cooperativistas, abolicionistas, para 

citarmos os exemplos mais importantes. Duas ligas se alternam: a LSACV (London Society Anti-Compulsory Vaccination) e a NAVL (National Anti-

Vaccination League), com diferenças de classe na sua composição (a segunda recruta seus integrantes na classe média). Elas mobilizam personagens 

como Herbert Spencer, Florence Nightingale, Alfred Russel Wallace - co-autor, com Charles Darwin, da teoria da evolução das espécies - , dentre 

outros (Bahia Lopes, 1997, cap. 6). Resumindo, o movimento inglês se filia a uma tradição de luta dos radicais. Os antivacinistas acusam o Estado 

britânico de desobedecer a divisão entre as esferas de atuação do poder temporal e do poder espiritual. A vacinação antivariólica é a primeira medida 

sanitária universal de caráter obrigatório promovida pelo Estado. Segundo os antivacinistas, a ingerência estatal no domínio privado dos corpos cria 

o direito de resistência dos cidadãos. O reduzido material disponível no Brasil sobre os antivacinistas nos impediu de avançar nessa discussão.17 Os 

documentos do início do século XX foram conservados pelos positivistas cariocas. Encontramos também indicações da existência de exemplares do 

periódico Vaccination Inquirer, da liga inglesa, no Instituto Butantà, em São Paulo, antigo Instituto Bacteriológico. 

17 Para um estudo 

com fontes dos 

arquivos europeus, 

consultar BAHIA 

LOPES (1997). 



A primeira geração de antivacinistas contemporâneos às experiências de Jenner é retratada em livro do médico português Heliodoro 

Carneiro Jacinto de Araújo, o Visconde de Condeixa (1776-1849), que pertence à coleção do Imperador D. Pedro II e está depositado na 

Biblioteca Nacional. 

Em 1911, Bagueira Leal recusa o cargo de vice-presidente honorário da Liga Norte-Americana. Na ocasião, assina o papel de 

divulgador dos trabalhos de reconhecido mérito dos membros da diretoria. Ε explica a incompatibilidade existente entre a sua filiação 

ao IAPB e o fato de ser membro efetivo da Liga: 

We (positivists) think that all these evils (vacination, hatred, fraud, war, prostitution, misery, etc.) are simply cases, modalities of a great 

general evil, that involves them all. This great general evil is 'irreligion'. In the day when shall triumph a demonstrable religion, 

founded on Science, inspirated on Love, all these scourges shall disappear. (Carta de Bagueira Leal dirigida ao Porter F. Cope, 

secretário da Anti-Vaccination League of America. Rio de Janeiro, 17/02/1911· M. R.) 

A vitória do saber médico-higienista ocorre a partir da disseminação das recentes conquistas da bacteriologia. Em 1892, é regulamentado o 

Laboratório de Bacteriologia e, em 1901, a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro cria esta cadeira. O modelo médico e político da quarentena 

cai progressivamente em desuso. Na quarentena, observamos a cristalização do movimento e o registro centralizado dos doentes e dos mortos. 

Na Conferência Sanitária Internacional, realizada entre o Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai, no ano de 1904, a quarentena nos portos é 

abolida. Mas a varíola coloca um desafio suplementar, a sua alta contagiosidade. 

O conceito de periculosidade, da necessidade de se defender a saúde da população, de atacar as condições morbígenas do meio é 

solidário à idéia de prevenção. 

O modelo da quarentena é paralisar a cidade, dividi-la em quarteirões sob a vigilância de uma autoridade, colocar a enfermaria fora do 

perímetro urbano, desinfetar a casa e retirar dela todos os que caem doentes. 

Já a teoria dos germes busca estudar a interação do homem e do meio, para descobrir os possíveis trajetos dos agentes morbígenos. A 

vacinologia elege um campo por excelência de batalha contra estes agentes: o corpo humano. Aqueles considerados doentes em potencial são 

compelidos a seguir as prescrições dos médicos oficiais. Em 1893, o Conselho Municipal decreta a vacinação nas escolas, estalagens e avenidas, 

residências da população de baixa renda. A idéia é a de se criar cinturões de vacinação, isolar grupos mais suscetíveis à doença, quebrando-se os elos 

de transmissão dos agentes das doenças. 

No hospital de isolamento, é criado um quarto especial para o paciente de febre amarela. Uma moldura prende a tela que impede a 

passagem de mosquitos para o leito do doente. O cercamento visa evitar a transmissão da febre a outros pacientes internos e à população em 

geral. Encontramos, no MIS, fotos que registram esta experiência única. 



Higiene e propaganda 

No processo de mobilização da opinião publica a favor das práticas sanitárias oficiais, encontramos a força de sedução exercida pelas 

imagens da cidade do Rio de Janeiro-cartão-postal, da cidade maravilhosa e da sala de visitas do Brasil. Durante nosso trabalho, não 

encontramos nenhum discurso fora deste quadro-referência que é o estandarte da remodelação urbana e das campanhas sanitárias, levadas 

no início do século XX. Mesmo as inúmeras denúncias e ironias dirigidas ao Código Sanitário, apelidado de 'Código de Torturas', à violência 

do 'Despotismo Sanitário' ou, ainda, às atividades coordenadas por 'Guilherme Tela de Arame', movem-se no interior dessa construção. 

No dia 16 de novembro de 1904, num discurso proferido no Senado, Rui Barbosa argumenta contra a obrigatoriedade da vacina. 

Transcrevemos trechos do discurso desse político pelo fato de os positivistas do IAPB os terem eleito para figurar nos folhetos da 

campanha contra a vacina. 

Neste assunto, é hoje, pois, convicção minha, só uma certeza existe: a de que o Estado comete uma violência, a de que o Estado exorbita 

das suas funções constitucionais, a de que o Estado perpetra um crime, assumindo o papel de árbitro nesta lide e ditando penalmente a 

sua leviana sentença. (Rui Barbosa - extratos de A Notícia, 11 e 12 de novembro de 1904 cf. IAPB, n° 259:08-IP-9 (MR) 

Segundo Ivan Lins, Rui Barbosa, no período de 1875 a 1890, demonstrou ser simpatizante da teoria positivista. 

Rui Barbosa, apesar de ter sido vacinado, chama a atenção dos ouvintes para as dúvidas científicas existentes sobre a eficácia e a 

inocuidade da vacina: 

... 'Duvidosa' pende ainda a verdade científica. Mas por isso mesmo, quanto à verdade jurídica não pode haver dúvida alguma; 

assim como o direito veda ao poder humano invadir-nos a consciência, assim lhe veda transpor-nos a epiderme. Uma, envolve a 

região moral do pensamento. A outra, a região fisiológica do organismo. Dessas duas regiões se forma o domínio impenetrável da 

nossa personalidade. (Idem) 

Em 1904, Rui Barbosa mobiliza argumentos do pensamento liberal, concernentes à separação do espaço público e privado e à esfera de 

atuação do Estado. Três anos depois, paradoxalmente, esse político louva o trabalho de Oswaldo Cruz, defensor implacável da obrigatoriedade 

da vacina. Observamos uma inflexão no posicionamento de Rui Barbosa: 

Se Deus não suscitasse a missão de Oswaldo Cruz o Brasil teria o mesmo sol, com a mesma exuberância de maravilhas, mas o sol com 

a peste, com o impaludismo, com a febre amarela ... e não teria o bem logrado sol dos países saneados. (Rui Barbosa, 1907 - painel da 

exposição permanente do Museu Fiocruz) 

Neste pronunciamento, Rui Barbosa demonstra ter uma visão da história da medicina brasileira marcada pela atuação de grandes personagens. Ele 

referenda o discurso dos sanitaristas oficiais. Segundo os idealizadores do saneamento urbano, a luta pela obrigatoriedade da vacina não se reduz 



à defesa de um ponto de vista individual, mas diz respeito à tarefa patriótica de ter entre as mãos a responsabilidade da saúde de uma população. 

Este argumento traduz o esforço retórico e o poder do qual se investem quando da implementação cie seus projetos. 

Em novembro de 1904, a campanha contra a vacina conta com o apoio de vários simpatizantes na imprensa. Três anos depois, é 

significativo o espaço reservado à solicitação de medidas defensivas e ofensivas no combate às epidemias junto aos poderes públicos. 

Encontramos tantos pedidos de vacinação em massa dos cariocas, quanto de fechamento de escolas públicas para suspender a propagação da 

epidemia (álbum de recortes de Oswaldo Cruz, 6, 1907-1908:147, Museu Fiocruz). 

Nos anos seguintes a 1904, a campanha contra a vacina na imprensa vai se reduzindo às matérias dos positivistas. Ao acompanhannos as notícias, 

chamou-nos a atenção o papel de destaque que a participação do Instituto de Manguinhos nas exposições internacionais ganha nos periódicos. 

Na Terceira Conferência Internacional Americana, o Instituto é premiado com medalha de bronze e, no Congresso Internacional de 

Higiene, realizado em Dresden, Alemanha, em 1907, com medalha de ouro. No Brasil, recebe prêmios na Exposição Comemorativa do I 

Centenário de Abertura dos Portos (1908) e na Exposição Internacional de Higiene (1909). 

O reconhecimento oficial de outros países, expresso na concessão de prêmios aos stands brasileiros, é importante argumento usado a favor 

do projeto médico oficial dirigido por Oswaldo Cruz. Se a questão principal colocada pelos políticos é o saneamento e a reabilitação do Rio de 

Janeiro, o reconhecimento internacional dos profissionais que se empenharam nessa luta é o atestado da vitória do plano por eles elaborado. Este 

raciocínio orienta a maior parte das notícias sobre a siaiaçào sanitária carioca, veiculadas pela grande imprensa nos anos seguintes a 1904. 

Croniqueta 

Está morto, para gáudio nosso, 
o espantalho do estrangeiro, 
o pretexto das campanhas, 
o mais formidável e funesto 

dos nossos inimigos: a febre amarela. 
Dentro em pouco, quando prontas todas as 
nossas avenidas, sorrindo ao sol fulgurante, 
no esplendor de seus belos edifícios, ponteados 
de árvores amigas, cheias de tumultuar de gentes 
sonorizadas de risos alegres. 

ressonantes de trote largo de fogosos cavalos 
atrelados a vistosas carruagens, 
há de ser motivo de assombro no sinistro império 
que entre nós teve por tão longo tempo, 
esse agente de nossa desmoralização, 
e do qual se socorriam todos aqueles que 
para nós não tinham olhares 
de simpatia ou de afeto. 

(A União, 13/01/1905) 



Quadros da Febre Amarela 

Fonte: (Depto. Nacional de Saúde Pública - Relatório Anual, 1932:147 cf. Costa, 1983:76) 

Oswaldo Cruz conseguiu a aprovação do Código Sanitário em troca do compromisso de extinguir a incidência da febre 

amarela no Rio de Janeiro. Caso não conseguisse cumprir sua tarefa, as normas jurídicas deixariam de ter validade em 1905. Neste 

mesmo ano, contudo, Oswaldo Cruz pôde fazer esta comunicação ao Presidente Afonso Pena, cujo mandato se iniciava: "A febre 

amarela não existe mais sob a forma epidêmica no Rio". Em 1908 ocorreu um total de quatro mortes por febre amarela, além de 

uma epidemia de varíola. 

O Código de Torturas e os direitos dos cidadãos 

"Provera porventura que se deva rasgar as carnes do indivíduo são para inocular-lhe o germe de uma moléstia que ele não tem?" 

(Hospitais-Barraca. Jornal do Brasil, 28/09/1904). 

Mostrai-me o título divino ou humano, que vos conferiu o direito de intervir na substância de meu sangue. A natureza reservou as 

minhas veias ao seu domínio privativo. Posso abri-las, se me apraz, ao meu facultativo. Mas a lanceta oficial, sob uma imposição 

legislativa, não as penetrará, enquanto a 'certeza' científica de que a magistratura togada não é órgão me não tranqüilizar contra 

os males que lhe atribui o clamor dos competentes. (Ainda a questão da vacina obrigatória e a política republicana. Rio de Janeiro, 

IAPB, 259:11, AEL/Elf 167) 



Os estrategistas da vida e da morte 

Os positivistas buscam na etimologia da palavra vírus um argumento a favor 

da campanha contra a vacina. Vírus é uma palavra de origem latina que significa 

veneno, peçonha. Como admitir então que o Estado intervenha no sangue em 

circulação e administre um veneno ao organismo? 

Os argumentos da esfera dos saberes médico e estético imbricam nos argu

mentos das esferas jurídica e moral, na elaboração da campanha contra a vacina. 

Quando o equilíbrio natural é alterado, os resultados da intervenção no organismo 

podem ter efeitos imprevisíveis. Acrescentamos que o funcionamento das vacinas 

no organismo, até hoje, não foi explicado. No século XIX, a descoberta dos agen

tes bacterianos responsáveis por doenças epidêmicas criou uma expectativa no 

grande público. A teoria dos germes anuncia que, a cada doença, corresponde um 

agente e à sua identificação corresponde a produção de uma vacina para neutralizá-

la. Porém, o agente da varíola continua desconhecido no início do século XX 

e o princípio da vacina antivariólica é, diferentemente, o de uma reação cruza

da: o agente de uma doença animal, quando inoculado no homem, o previne 

da varíola. Para os opositores da vacinação antivariólica, o poder público não 

tem o direito de impor aos cidadãos uma experiência in animali vili. Estas 

apreensões são pertinentes. Outras moléstias são transmitidas pela vacina e a 

conquista técnica da qualidade da vacina lhe é posterior. 

A tecnologia médica busca aumentar a fronteira do normal, criando uma 

normatividade propulsiva. Mas uma questão ética se formula: qual a certeza que 

nos assegura que, após a intervenção, o organismo consegue atingir o estado nor

mal ? As experiências não podem perder de vista a singular resposta do organismo. 

As pesquisas sobre a anestesia são contemporâneas às da vacina. No século XIX, John Snow (1818-1858) realiza vários trabalhos de 

epidemiologia. Ele assinala a transmissão do cólera pela água. Este pesquisador ganha fama ao anestesiar um parto da rainha Vitória. 

O filósofo alemão Adorno, da Escola de Frankfurt, redige uma nota exemplar. Ele comenta as apreensões que a anestesia suscita. A criação 

da anestesia mostra como, pela instauração da noção de urgência, o médico busca legitimar a intervenção no organismo. 



O preço do progresso 

Em uma de suas cartas, recentemente descoberta, o fisiólogo francês Pierre Flourens, que teve a triste glória de ser eleito para a Academia 

Francesa em vez de Vitor Hugo, mostra-se apreensivo quanto ao emprego da anestesia: 

Ainda não sei decidir-me a autorizar o emprego do clorofórmio na prática normal das operações. Como você sabe, dediquei a esse meio 

amplos estudos e me encontro entre os primeiros que descreveram com base nas experiências em animais, suas propriedades específicas. 

Meus escrúpulos partem do simples fato de que a ordenação da operação com clorofórmio, como provavelmente também outras formas de 

narcose, representam somente uma ilusão. Tais meios atuam somente sobre certos centros motores e coordenadores e sobre a faculdade 

residual da substânca nervosa. Sob a ação do clorofórmio, esta perde uma parte notável de sua capacidade de acolher e conservar rastros 

de impressões, mas não perde de modo algum a sensibilidade como tal. Minhas observações levam à conclusão de que, em relação à 

paralisia geral das enervações, as dores são sentidas ainda mais agudamente que no estado normal. A ilusão do público nasce da incapacidade 

do paciente para recordar o que se sucedeu, uma vez terminada a operação. Se dissermos a verdade aos nossos doentes, provavelmente 

ninguém se decidirá por este meio, mesmo que agora, como conseqüência do nosso silêncio, insistam em que seja usado. 

Mas, inclusive, se se prescinde o fato de que o único e problemático ganho é uma debilidade mnemônica relativa ao período de intervenção, 

a difusão prática acarretará, segundo minha opinião, outro grave perigo. Dada a crescente superficialidade da cultura acadêmica geral 

de nossos médicos, a medicina pode ser levada, graças ao emprego sitemático destes meios, a cumprir rápidas intervenções cirúrgicas cada 

vez mais complicadas e mais difíceis. Em lugar de realizar estes experimentos, a serviço da investigação em animais, servirão de 

cobaias sem saber, estímulos dolorosos que, por sua natureza específica, podem superar todas as sensações conhecidas do gênero, produzam 

no enfermo um dano psíquico perdurável ou conduzam diretamente, sem que se interrompa o estado narcótico, a uma morte 

indescritivelmente atroz, cujos detalhes seriam ignorados para sempre pelos parentes e pelo mundo. Não seria um preço demasiado alto a 

se pagar pelo progresso? 

Quanto a esta carta, Adorno & Horkheimer fazem a seguinte consideração: 

Se Flourens tivesse razão nesta carta, os obscuros caminhos do governo divino estariam de vez justificados: O animal resultaria vingado 

dos sofrimentos infligidos por seus torturadores; cada operação seria uma vivisecção. Poderia surgir a suspeita de que nos comportamos 

com os outros homens, e com a criatura em geral, de forma não diferenciada daquela com que nos entregamos a uma operação: cegos 

à dor. O espaço que nos separa dos outros não teria mais significado para o conhecimento do que o tempo que nos separa da nossa dor 

passada: a de um limite infranqueável. Mas o domínio permanente da natureza, a técnica médica e não médica, alcança sua força 

graças a este cegamento e se torna possível somente graças ao esquecimento. Perda da recordação como condição transcendental da 

ciência. Toda reificação é um esquecimento (Adorno & Horkheimer, 1986:213-215). 



O ataque dos positivistas ao Código Sanitário, à vacinação antivariólica obrigatória, à dissecaçào de corpos de indigentes e ao monopólio funerário 

concedido à Santa Casa de Misericórdia se baseia numa visão da história e num conceito de governo específicos. Gostaríamos, porém, de ressaltar que, 

mesmo dentro do grupo de partidários da teoria positivista, encontramos divergências com relação à análise do papel da higiene pública e da 

vacinação. Em São Paulo, já citamos o exemplo do médico Luis Pereira Barreto: 

É preciso que as noções sobre os direitos do homem sejam modificadas, de modo que não continue a prevalecer a opinião que arvora o 

arbítrio individual em dogma mortífero para a generalidade dos cidadãos (...) nas situações de perigo coletivo, impõe-se o despotismo 

sanitário. A vacina obrigatória, por exemplo, não é medida arbitrária: submeter-se a ela é dever do cidadão. (Lins, 1967:84) 

Os clínicos positivistas fazem objeções à tendência de instrumentalização crescente do diagnóstico e da terapêutica médica, bem como das 

pesquisas e experimentações biológicas produzidas nos laboratórios. Os clínicos criticam os procedimentos adotados nas investigações bacteriológicas 

como responsáveis por alterar a rota natural dos seres vivos. As colorações nas pesquisas, e a dissecação dos cadáveres de indigentes nos anfiteatros 

da Faculdade de Medicina são qualificados de atividades metafísicas, fruto de um experimentalismo irracional. A idéia de se prevenir o ataque do 

vírus por meio da vacinação é questionada em sua eficácia. Os médicos clínicos contribuem com suas formulações para a resistência à vacinação. 

A profilaxia é uma terapêutica transcendente, pois o seu fim não é mais do que curar as moléstias por antecipação. Em que a vacinação 

pode combinar-se com essa subordinação, se ela não é o emprego ponderado de nenhum elemento que concorra normalmente para a 

nossa vida? (Bagueira Leal, 1904:XXXV) 

Às reações dos corpos na fase de implementação da vacina, se soma a recusa em aceitar que o 'micróbio' possa tanto provocar a doença ou a 

morte como ser investido de qualidades profiláticas que propiciem a preservação da saúde. 

No decurso da pesquisa do teste de tuberculose, vários indivíduos morreram em conseqüência dos experimentos dirigidos por Koch. 

Durante o século XLX, vários médicos, entre os quais o prof. Mounier, da Faculdade de Medicina de Paris, autor de Lições da Sífilis Vacinai (1889), 

e o prof. Hutchinson, do Colégio Real de Cirurgia da Inglaterra, versam sobre a transmissão da sífilis; a vacina humanizada (transmitida de braço a braço) 

provocou algumas epidemias de hepatite. Com o advento da vacina animal, o número de doenças transmitidas neste processo de imunização ficou 

reduzido. A 'linfa' é colhida diretamente da pústula da vaca, refratária ao agente da sífilis e de outras patologias humanas. Segundo os jornais do início 

do século XX, restava ainda a possibilidade de a linfa elaborada nos vitelos transmitir tuberculose bovina. 

Não encontramos nas coleções médicas cariocas nenhum registro sobre as reações à vacina contra a varíola. Sabemos, com os dados atuais, que 

a vacina pode provocar a morte em alguns organismos. Silenciar sobre as reações mórbidas provocadas nos testes imunológicos é compactuar com a 

irracionalidade de algumas experiências realizadas no corpo humano. Como este silêncio se produz? Na corporação, o médico crítico da tecnologia 

médica ganha, com freqüência, o rótulo de charlatão e as suas dúvidas são classificadas como irracionais. 



Os médicos da Academia Nacional de Medicina desenvol

vem, desde a sua fundação, uma campanha contra a homeopa¬ 

tia e a favor de uma medicina oficial. Eles cobram dos médicos 

homeopatas a incapacidade de produzir um equilíbrio estável 

no organismo e garantir a cura. A prescrição homeopática visa 

produzir sucessivos sintomas no organismo, conforme a evolu

ção do quadro patológico do paciente. Segundo os membros da 

Academia, o tratamento homeopático só termina com a morte, 

o que atesta a ineficácia prática deste saber. 

Achamos significativo o fato de o hospital carioca onde 

trabalhavam diversos médicos homeopatas, situado no Largo 

de São Francisco, ter sido demolido durante a remodelação da 

cidade do Rio de Janeiro, no início do século XX. 

Alguns homeopatas abraçam as críticas aos caminhos que 

a medicina tomou a partir da invenção da vacina antivariólica. 

Os homeopatas e outros médicos não-oficiais defendem uma 

visão mais integrada da relação corpo/espírito. 

João do Rio, na obra As Religiões do Rio de Janeiro, descre

ve uma infinidade de grupos místicos que se dedicam a propor

cionar, seguindo os mais variados métodos, assistência à saúde 

mental e física da população pobre. 

A Federação Espírita Brasileira assina o artigo Ό regulamento sanitário e o espiritismo' (O Paiz, 20/03/1904), em que denuncia o cerceamento oficial 

às suas atividades de cura. Estudos posteriores à elatoração deste texto mostram os pontos de encontro do espiritismo e da hipnose no início da psicanálise.18 

Nesta mesma matéria jornalística, a Federação declara ter fornecido 48.309 consultas e diversos serviços de beneficência. Os médiuns são, 

geralmente, funcionários públicos e empregados do comércio. No ano de 1904, a Federação contratou um médico para seguir os casos mais 

graves e fazer as notificações exigidas pelo regulamento sanitário. Esta associação recrimina o exclusivismo do regulamento sanitário, que proíbe 

a todo médico assumir a responsabilidade do tratamento feito por nâo-profissional, e imputa penas aos infratores. Segundo a lei, o exercício da 

medicina restringe-se aos diplomados. A Federação Espírita fornece exemplos de cientistas franceses pertencentes ao Instituto Psicológico Interna

cional, membros da Academia Francesa, entre os quais, o último diretor do Instituto Pasteur. A Federação se soma a outras vozes que criticam o 

materialismo médico e o descaso diante da necessidade de se garantir o reconforto espiritual aos enfermos. 

18L'ãme au Corps. Art et 

Science, 1793/1993-

Paris, 19/10/1993 a 

24/01/1994. 



Os médicos positivistas cariocas têm como horizonte de reflexão a clínica e a importância por ela atribuída à subjetividade na relação 

médico-paciente, durante o processo de cura. Ressalta-se a questão da liberdade no exercício da medicina. 

Mais do que qualquer outra profissão, a arte de curar exige a mais completa liberdade. Longe de repelir a concorrência dos 

empíricos honestos, todo digno médico deverá abster-se de invocar contra eles qualquer repressão legal e apenas deverá esforçar-

se por substituí-los na confiança dos doentes. Só uma apreciação defeituosa do estado da opinião poderá levar os governos a 

manter uma proteção muitíssimas vezes imerecida e que só pode retardar a regeneração da medicina. 

Mas devemos confessar que sem uma lei rigorosa, draconiana se quiserem, é impossível modificar hábitos higiênicos detestáveis e 

inveterados em uma cidade como a nossa, que recebeu desde os seus primórdios a teima em conservá-la, a norma tacanha e racional, 

deixada pelos primeiros colonizadores, em matéria de construção de domicílios e maneira de ocupá-los. (Revista de Medicina Tropical, 

ano XVIII, 12, 22/03/1904:120) 

Λ moderação nos processos administrativos da higiene, quer dizer o seu desenvolvimento pela educação, isto é, pela razão e pelo 

sentimento; essa moderação torna-se indispensável porque é incongruente pretender cuidar da higiene social ou individual por meio de 

processos que perturbem a integridade do homem e a paz salutar dos lares. (Brito, 1943/1944 cf. Monteiro de Andrade, 1992) 

É pela autoridade de sua palavra, é pela sua conduta e pelo seu devotamento que um verdadeiro médico conseguirá substituir-se aos 

curandeiros quaisquer. (Robinet cf. Lemos, 1898:13-14). 1 9 

Os positivistas ressaltam o papel moral do médico e a relação estabelecida entre ele e o paciente e chamam a atenção para a questão 

da confiança, da eficácia e da competência na atividade médica. 

Diferentemente, os médicos da Santa Casa de Misericórdia fornecem consultas gratuitas à população pobre carioca. Estas consultas são 

implantadas a partir de 1828 e visam, simultaneamente, combater o charlatanismo e ganhar a confiança da população para práticas médicas 

que não são aceitas. 

Para os positivistas, a única forma possível de se eliminar o charlatanismo é a efetivação de um projeto moralizador da população. Eles postulam 

a disseminação das conquistas da higiene, por meio da mulher, que deve ser mobilizada para cumprir a sua tarefa de regenerar a sociedade. O 

instrumental a ser fornecido à mulher é fruto da elaboração de teóricos que sistematizam o bom senso vulgar. A ciência, para eles, é apenas um 

prolongamento da observação empírica. Os valores culturais e morais de um povo são aproximados do discurso científico. As formulações dos 

positivistas mascaram a relação poder-saber presente na relação médico-paciente. Em vez de imposição, eles assinalam a idéia do consenso, do 

acordo e da troca de experiências. O projeto dos clínicos positivistas é apresentado como um remédio edulcorado ante as restrições e sanções 

presentes no Código Sanitário, popularmente conhecido como Código de Torturas. O projeto positivista de assistência médica da população carioca 

revela aos leitores atentos uma intenção totalitária20 de gestão do espaço físico e dos corpos. 

L'hygieniste ne pent se dispenser de tenir compte de la mentalité des groupes éthniques, desfoules ainsi que de celle des individus pour 

l'usage desquels il édicte ses préceptes. 

19 Ver, ainda, 

BARRETO cf. LINS 

(1967:82). 

2 0 "O uso deste 

conceito se 

distancia do 

emprego usual 

dado nas ciências 

políticas e se 

aproxima do 

conceito de 

máquinas totalitá

rias capitalistas" 

(GUATTARl, 1981). 



L'hygieniste doit être ιιη diplomate ait moins tout 
autant qu un savant, it doit conquérir le suffrage 

de la foule par la puissance de la parole, de son 

exemple. Les sanctions administratives, legislatives 

sont de valeur à pen près male ... (Chavigny, 1921, 

caps. I-II) 

Jaime Silvado, médico da diretoria Geral de Saúde liga

do ao IAPB, produz alguns opúsculos, nos quais desenvolve 

a crítica à assistência médica asilar. (Silvado, 1904) Segundo 

este autor, 

os hospitais civis que o Estado mantém são simples

mente hospitais de isolamento, cuja manutenção 

antes visa o bem-estar dos sãos do que a assistência 

aos enfermos; como prova o fato de serem eles cria

dos e mantidos para o seqüestro de enfermos de mo

léstias contagiosas, que se constituam focos de infec¬ 

ção para os sãos. Vê-se bem quão diferentes são esses 

dois pontos de vista. (Silvado, 1903:18) 

C O N F E R Ê N C I A S A N I T A R I A 

Com ramo mêdico junto , é de esperar que o doente se salve... Salvo se... 

A crítica aos hospitais é endereçada a todas as instituições de seqüestro, como a escola e a creche. Estas são acusadas de usurpar o papel 

formador do meio familiar e, em especial, da mãe junto aos filhos e ao marido. Segundo os positivistas, tais instituições devem exercer apenas um 

papel provisório, durante o processo de regeneração da sociedade. A construção sólida dos prédios escolares e hospitalares é criticada por eternizar 

um mal, uma situação que deveria ser contemplada como passageira. 

O internamente compulsório dos corpos atingidos por doenças epidêmicas é criticado segundo as formulações da Clínica. A epidemia possui 

uma temporalidade própria, cíclica. As intervenções terapêuticas são ineficazes nas suas tentativas de alterar o ritmo do tempo orgânico. 

A inovação técnica se inscreve na temporalidade técnica, que é descontínua e diferente da temporalidade biológica, que é maturação e 

duração. No tempo da natureza, o ensaio e o erro permitem ao ser vivo aprender com o erro. Ao contrário, na intervenção técnica, a velocidade 

das reiteradas tentativas suprime o tempo necessário ao aprendizado pelo erro. 

Os hospitais são considerados pelos positivistas como um meio artificial. Os doentes internos são seqüestrados do seu meio natural: a família. 

Os hospitais são acusados de mascarar a 'natureza selvagem' da doença e dificultar a percepção médica. 



A intervenção técnica produz novos signos e instrumentaliza a observação e os cuidados com o corpo. As práticas de inspeção visual, 

auscultação, palpação e a utilização de microscópios promovem uma reconstituição do léxico de signos. 

As críticas dos positivistas reforçam o descrédito popular com relação à instituição hospitalar. Junto à população carioca é quase consenso 

reconhecer o hospital como local da morte. Paulo Gadelha, na sua dissertação de mestrado, nos relata a seguinte crença, difundida no início do 

século XX: acreditava-se que, à meia-noite, na Santa Casa de Misericórdia, os efetivos deste hospital distribuíam um chá mortífero com o intuito 

de liberar leitos e atender à crescente demanda, em períodos de epidemias. 

Recordemos que, nos hospitais do século XVII e XVIII, era esparsa a presença cie médicos, pois o objetivo da instituição era fornecer 

tranqüilidade e reconforto espiritual na morte. Estes cuidados estavam a cargo de padres e freiras, responsáveis pelo agenciamento dos 

hospitais (Machado, 1978). 

É a partir do avanço tecnológico da medicina que o hospital se apresenta como um local onde se identifica o mal e se produz saúde. No 

entanto, nem mesmo a higiene ou a idéia de prevenção conseguiram subtrair dessa instituição o estigma de espaço da morte. 

Os positivistas criticam o privilégio funerário da Santa Casa de Misericórdia, concedido em 1850 e renovado sucessivas vezes até o início do 

século. Este privilégio é obtido em troca do encargo de construir três enfermarias, onde a população pobre é assistida nos períodos de incidência 

de epidemias. AN. S a da Saúde é a única que continuou funcionando regularmente nas décadas seguintes. A de São Francisco Xavier teve 

existência efêmera e a São João Batista da Lagoa transformou-se no Hospício de São João Batista. A construção do Hospital Geral se inicia em 

1840 e termina em 1896, tendo sido concebida dentro do modelo terapêutico e vetado o internamento de epidêmicos, loucos ou doentes 

incuráveis. Na década de 1890, o hospital se abriu ao treinamento profissional de estudantes de Medicina. Há ainda uma separação no 

atendimento dos indigentes e da clientela privada. A taxa cie mortalidade das duas enfermarias reflete a variação nos cuidados dispensados 

aos doentes, conforme o seu poder aquisitivo. 

As técnicas terapêuticas redimensionaram a fronteira entre a vida e a morte. Não se trata apenas de prevenir a doença, mas também de negar 

a morte, prolongando a vida com recursos técnicos. 

A medicalização da morte é um efeito último desta medicalização da saúde; o médico nega a morte porque ele é o guardião da saúde e não 

mais apenas o adversário da doença. A morte perde o seu estatuto natural e passa a ser encarada como um desafio para a ciência. O 

desenvolvimento técnico dos procedimentos terapêuticos leva à redefinição dos limites temporais do organismo. (Puymèges, 1983:38-44) 

Se a margem da vida e da morte pode ser alterada, qual o ponto que indica a passagem de um estado a outro ? 

Segundo Ariès, no século XX, nos aproximamos do século XVII, quando, no artigo 'Morte', da Enciclopédia de Diderot e d'Alembert, 

se discernem dois estados possíveis: a morte imperfeita, que é a parada dos órgãos, e a morte perfeita, que corresponde à destruição 

artificial ou natural dos órgãos. 

Ε no movimento de expansão da fronteira vicia/morte que observamos uma preocupação em se detectar instrumentalmente o momen

to e as circunstâncias da morte. A medicina legal se desenvolve e generaliza-se a prática das autópsias. 



Hospitais-barraca 

A negação da morte e a idéia de prevenção fundamentam as discussões levadas sobre a assistência médica asilar e ambulatorial. O debate 

do período aponta para a necessidade da reforma hospitalar, ou seja, a criação de um espaço organizado e funcionalmente equipado de forma 

a atender à população doente. Privilegiam-se, no entanto, iniciativas como as das Policlínicas, que se pautam pela assistência ambulatorial, em 

detrimento do internamento. Este tema volta a ser debatido na década de 20, em função da política de descentralização de assistência pública. 

Contrários ao internamento dos doentes, os médicos positivistas cariocas postulam a assistência domiciliar. 

A crítica ao internamento dos doentes é apontada por Proust - pai do famoso literato - em seu livro Traité d'Hygiene (s.d.:27) 

Gardons-nous de croire que dans le nombre des maladies, il n'y en ait pas la nostalgie, la tristesse, la terreur même, assiegent dans ce 

séjour nouveau, peuplé d'infortunes et oú les affections de famille ne pénetrent qu'a des intervales reglés, gardons-nous également de 

nier que cet état de la sensibilité morale et de l'imagination ne puise sa part d'influence sur l'issue de la maladie. 

O hospital é criticado do ponto de vista moral - promiscuidade de corpos e afastamento do meio familiar — econômico - são 

apontadas as deficiências das instalações e do quadro de pessoal - e o fato de esta instituição ser mais onerosa e menos eficiente do que 

a família investida medicamente e promovida a local de cura. 

Os positivistas resgatam a discussão em torno dos hospitais, ocorrida durante a Revolução Francesa, para legitimar as suas posições 

diante da medicina oficial. 

A crítica à assistência médica asilar remonta à discussão que, realizada no século XVII, deu origem a várias iniciativas, na Inglaterra e 

na França, de dispensários para crianças pobres e ao desenvolvimento de uma política de saúde que se apoia na extensão de uma rede de 

cuidados médicos junto à população. 

O projeto de medicalização da sociedade se daria, segundo os positivistas, por meio da família e da demanda por parte de seus integrantes, 

dos conselhos dos médicos, higienistas e arquitetos. Este objetivo deverá ser alcançado lentamente, graças à progressiva aceitação de uma 

doutrina universal, ditando todos os deveres, ponderando a alma e regulando o corpo; aceitação esta que importa o advento de um novo 

sacerdócio (Mendes, 1902:56). 

Não há sociedade sem Governo. "Esse Governo que surge dos ofícios materiais é insuficiente, porque só vê o presente. É 

necessária uma autoridade que desenvolva nossa ligação no passado e no futuro. Tal é o papel da classe teórica do sacerdócio." (Idem) 

O sacerdócio é traduzido como tarefa dos detentores da teoria positiva. 

Notamos, nas formulações dos positivistas, uma aproximação das formulações de Spencer (1885), simpatizante do movimento antivacinista. 

Para os positivistas cariocas, a sociedade atual se encontra na passagem do estado guerreiro ao estado industrial. Uma das diferenças entre 

estes dois estados é o sentimento dos homens em relação ao trabalho: se, no estado guerreiro, ele é encarado como um castigo, no estado 



industrial é um encanto. Cabe aos estadistas contemporâneos dirigir pacificamente a atividade industrial, encaminhando criteriosamente a 

eliminação dos 'destroços da civilização'. 

Ao enquadrar a divisão da sociedade em classes como atributos do passado, os positivistas imputam um sentido à história. Os 

'destroços' devem ser removidos para desobstacularizar a marcha do progresso. Esta postura política está ancorada na concepção orgânica 

da sociedade pensada como um todo em equilíbrio. 

A 'regeneração' da sociedade deve partir da incorporação do proletariado, que se encontra 

Acampado na sociedade moderna. Não tem domicílio, não teve infância, sua adolescência passou nas oficinas; não tem Mãe, sua Mãe 

vê o tempo consumido em trabalhos pesados e incessantes, quando não é arrancada do lar para as oficinas, seus filhos são entregues aos 

cuidados mercenários das creches, na moléstia tem o hospital, na velhice, tem o asilo, na morte, o anfiteatro ... (Mendes, 1908:142) 

Tratando-se de descrevera constituição política da sociedade, por exemplo, vemos que por toda parte, a sociedade se compõe de quatro providên

cias. A primeira é a providência moral, ou a Mulher, A segunda é a providência intelectual, ou o sacerdócio, ou a classe teórica, formada pelos 

sacerdotes propriamente ditos, pelos poetas, pelos médicos, pelos cientistas, etc. (Idem) 

O papel biológico e político da mulher 

A crítica às instituições de seqüestro se funda na valorização do papel da mulher de geradora da vida e divulgadora da moral. O 

hospital, a fábrica, os asilos são apontados como responsáveis pelo desenraizamento do proletariado na sociedade moderna. Estes locais 

raptam os indivíduos do meio natural, onde deveria se processar o desenvolvimento físico e moral dos cidadãos: o lar. A promoção da 

família, célula básica da sociedade, pressupõe um investimento médico e arquitetônico capaz de recuperar esse meio natural que foi 

corrompido pelos vícios da civilização: 

A mulher se acha mergulhada em certo meio social, recebe as impressões de tal meio em seu cérebro e conforme a natureza dessa 

impressão elas repercutem no gérmen contido no seio da Mulher. Ε assim se explica a Mulher produzir um homem de gênio em 

momentos dados e depois, um homem secundário. No primeiro determinou uma situação excitante; no segundo, uma situação 

deprimente. (Mendes, 1908) 

A teoria positivista sobre o papel biológico-político da mulher parte da naturalização da condição feminina. 

O instinto, na vida animal, está ligado à sensibilidade, ou capacidade de perceber as relações com o exterior, e à contratibilidade, ou atributo 

que permite apanhar os alimentos vivos. Se o animal age conforme as pressões externas, o animal racional é capaz de direcionar as suas ações 

seguindo os seus sentimentos. A atividade intelectual humana é traduzida como a 'digestão mental' dos materiais recebidos do exterior. O papel 

da inteligência é satisfazer os sentimentos. 



GALANTERIA 

Que hello collo e que lindo braço para uma vaccina !, 
Mas. não ha de ser a tua... 

Jota Carlos (1884-1950), José Carlos de Brito 

e Cunha, veicula suas caricaturas nos periódicos 

ilustrados O Tagarela (1902-1903), Avenida, 

(1903-1904), Século XX, Leitura para Todos, Tico-

Tico, Fon!Fon! (1907-1908), Careta (1921), Ma

lho, Para Todos etc. É consagrado pelos tipos que 

cria e por seus desenhos de mulheres. 

As Conseqüências 

Caso se adote a obrigatoriedade 

Da vacina, o Loyola da Higiene 

Há de exigir que toda esta cidade 

Exiba as provas de que acha indenes 

As moças, que não têm facilidade 

De erguer a manga, é bem que as condene 

A usar o traje de rigor, solene, 

Do Lírico e saraus da sociedade. 

Na rua andarão todas decoladas 

De braços nus, com as marcas bem patentes 

Da vacina nas carnes nacaradas 

E, nesta terra de paixões ardentes, 

Ou elas ficarão todas casadas, 

Ou ... muitos homens ficarão dementes. 
(Álbum de recortes de Oswaldo Cruz, 3:41) (Fonte: MFIOCRUZ) 



Nos seres humanos, encontramos os órgãos egoístas ligados à conservação da espécie. É o atributo feminino responsável pela indústria. 

Nas mulheres, concorre o fator moral. Nos homens, o instinto destruidor faz surgir as artes de guerra e abre a possibilidade de se modificar 

o meio em proveito da espécie. 

A razão é subordinada aos sentimentos. Os positivistas descrevem o cérebro dividindo-o em três partes, com suas funções correspondentes: 

a primeira é a parte posterior do cérebro, não tem comunicação imediata com o mundo exterior e é a sede das funções afetivas. As duas outras 

partes possuem comunicação direta com o meio. A segunda é composta pelos nervos sensitivos e corresponde à função intelectual e especulativa. 

A terceira são os nervos motores ligados à função ativa. 

A mulher é o ser mais impressionável e suscetível à ação do meio físico e social. Nela, há o predomínio das funções afetivas. No seu 

organismo, a ligação indireta com o meio possibilita a delicadeza moral feminina. Todo impulso afetivo vem do coração, o que estabelece uma 

'intimidade nas relações que nela ligam as vísceras e o cérebro'. A mulher é também exemplo do sentimento altruísta, ao subordinar a sua 

existência à dos seus filhos. 

Enquanto o instinto nutritivo é o mais egoísta, pois obedece a uma impulsão interna, o instinto sexual e materno são altruístas, pois são os 

primeiros esboços de sociabilidade. Na relação materna, a criança vai aprendendo a se relacionar com os outros seres vivos. Daí a ascendência 

feminina no estado positivo. 

O empirismo presente na teoria positiva é fundamentado biologicamente: 

É a experiência que leva a criança a começar a sua instrução, descobrindo sua mãe no caos que o mundo lhe oferece. É a experiência 

que ensina a criança que este é manancial do seu alimento e a providencia, cuja solicitude corresponde aos seus desejos e necessidades. 

(Ainda contra a vacina obrigatória. Rio de Janeiro, IAPB, 1908) 

A função moral da mulher na sociedade é a de incutir na criança uma 'fé em outrem'. Com o desenvolvimento orgânico, a fé se 

estende ao pai e a outras pessoas de confiança da mãe: 'pessoas que se tornam outros tantos centros de fé em graus diversos'. Na idade 

adulta, 'esta fé incomparável é continuamente controlada, de um modo espontâneo, pelo conjunto de induções e deduções que a vida real 

determina em cada indivíduo'. 

Os positivistas naturalizam as relações de poder que perpassam a sociedade. 

No estado metafísico, a desorganização da família é observada a partir da negação corrente da preeminência moral e sexual da mulher. Na 

classe trabalhadora, a mulher abandona sua função materna para trabalhar fora de casa, ficando, assim, comprometida a formação moral da 

criança proletária. Na classe burguesa, a mulher é criticada por atentar contra a sua natureza. Se ela é um ser fortemente impressionável, não pode 

freqüentar lugares com grande concentração de pessoas, especialmente os bailes com os estímulos sonoros (música), corporais (dança) e as 

bebidas. Ela deve evitar a leitura de romances, pois as idéias desconexas presentes nesta literatura fatigam o espírito. Os espetáculos, os quadros 

e as músicas devem ser escolhidos criteriosamente, tendo em vista o cuidado com as sensações que possam nela produzir. E, finalmente, são 



condenados os 'excessos venéreos', por provocarem uma 'congestão uterina', e as paixões, por fazerem surgir corrimentos. Para os médicos, a 

vida é uma contradição que se apresenta de forma mais expressiva na natureza feminina. Viver é sentir. Esta é a definição da mulher, mas também 

do enfraquecimento que coloca em risco o seu equilíbrio orgânico. Como ser impressionável, ela se encontra mais vulnerável à ação do meio e 

as modificações orgânicas correspondentes têm lugar, em especial, no aparelho materno. Postula-se a necessidade de um regulador no estado 

civil para suprir a deficiência do estado de natureza feminino. 

A intervenção no social é regida pela observação das leis naturais. O seu estudo orienta a arte de governar. "A sociedade é um organismo vivo, 

regido por leis naturais, superiores a todas as vontades, pretendidas divinas ou humanas." (Mendes, 1910) 

A concepção orgânica da sociedade fundamenta um projeto totalitário de gestão do 'corpo social'. Nenhum movimento deve escapar aos 

atentos teoristas que se autodenominam sistematizadores do bom senso vulgar. Para os positivistas, a ciência trabalha com a experiência 

adquirida pela população. A ciência que muda todo dia não é ciência. A cultura e a transmissão de valores morais respondem à necessidade 

de referências comuns que orientem a ação humana. A desagregação da família e o fortalecimento das instituições de seqüestro expressam a 

ausência de valores comuns na cultura ocidental contemporânea. Os positivistas se dizem defensores, em nome da verdadeira ciência, dos 

sentimentos e dos costumes do povo brasileiro. 

A leitura atenta dos folhetos positivistas nos permite captar o projeto político que perpassa as críticas dirigidas à dissecação dos cadáveres, 

à proibição das crianças acompanharem enterros, à obrigatoriedade da escolarização primária e aos hospitais de isolamento. 

Se a crise é fonte de prognóstico, a desagregação de valores morais caminha junto com a elaboração do projeto positivo de gestão da 

sociedade. Do biológico ao social, a família é a primeira esfera de socialização da criança. 

A família, a partir das lentes dos higienistas, não é apenas um meio de eclosão do ócio, da vagabundagem e da heresia. Ela é analisada em 

seus detalhes quotidianos de práticas corporais: alimentação, vestimenta, higiene e para a dupla denúncia da amamentação mercenária e da mãe 

mundana. Não se trata apenas de segregar e fixar a criança, mas de transformá-la num educador eficaz, na alavanca da integração das famílias 

populares ao corpo social. 

Segundo Foucault (1977), "A campanha a favor da inoculação da vacina tem lugar neste movimento pelo qual se busca organizar em 

torno da criança cuidados médicos, onde a família terá responsabilidade moral e parte dos encargos econômicos". Jaime Silvado, autor do 

Histórico sobre a Assistência Pública e Privada no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, comenta: 

Fora de toda a preocupação de mórbido sentimentalismo, a experiência da vida econômica moderna ensina que o equilíbrio moral das 

gerações futuras repousa, em todos os países, na defesa social da infância desprotegida. Ε como a criança, entre os seres humanos, é 

aquela que menos aptidão possui para a defesa própria, a sociedade ampara a sua fraqueza, dando-lhe proteção sistemática e organizada. 

Os cidadãos ativos, que o meio social conquista, aumentam a prosperidade das nações. (Silvado, 1904:4) 

Projeto de familiarização da sociedade, que encontramos tanto no discurso dos clínicos positivistas quanto no dos higienistas, adeptos da 

bacteriologia. Trata-se de redimensionar a vida em família por meio da prescrição de uma série de normas, de gestão do espaço e dos corpos, 



que se apoiam nos postulados dos saberes médico-higienista e arquitetônico. A idéia é a de formar uma família medicalizada e medicalizante 

e promovê-la como sendo a base da sociedade, principal meio de formação do indivíduo e do futuro cidadão. Enfatiza-se a penetração e 

difusão do saber médico no interior do 'corpo social', por meio da sedução, da criação da demanda de cuidados especializados por parte dos 

assistidos. Os positivistas levantam a bandeira da liberdade e do direito à resistência da população diante da imposição legal da vacinação em 

massa, e tangenciam muitas das insatisfações populares. As suas críticas ao projeto sanitário oficial encontram eco junto à população, que se 

sente violentada e privada de seus direitos por causa de medidas como expurgos, seqüestro de doentes e internamento em hospitais de 

isolamento, desapropriação e demolição de moradias tidas como insalubres, perseguição às tinas das lavadeiras, proibição de romarias e 

visitas aos cemitérios em época de epidemia, dentre outras. Os positivistas, por sua vez, são perspicazes ao denunciar e prever o desgaste 

político que as imposições legais tomadas junto à população trouxeram para o governo republicano. 


