
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
BENCHIMOL, JL. Domingos José Freire, o tempestuoso Pasteur brasileiro. In: Dos micróbios aos 
mosquitos: febre amarela e revolução pasteuriana no Brasil [online]. Rio de Janeiro: Editora 
FIOCRUZ/Editora UFRJ, 1999, pp. 19-48. ISBN 978-85-7541-316-6. Available from SciELO Books 
<http://books.scielo.org>. 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 
International license. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribição 
4.0.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative Commons 
Reconocimento 4.0. 

  
 
 
 
 

Domingos José Freire, o tempestuoso Pasteur brasileiro 
 

 

Jaime Larry Benchimol 



19

O espetáculo a que vamos assistir terá lugar no Apolo, um teatro onde são ence-
nados os títeres, as “mágicas”, óperas cômicas, revistas fantásticas e burlescas.
O prédio em forma de ferradura, enfeitado por um jardinzinho alegre, com

capacidade para 1.500 pessoas, foi construído em 1890, em terreno pertencente à
chácara do barão do Flamengo, na rua do Lavradio.

O pano de boca, decorado com bela cópia do Parnaso de Rafael de Sanzio,
abriu-se pela primeira vez na noite de 18 de setembro, para a encenação da opereta
Mam’zelle Nitouche, de Hervé. Foi ali que se representou, em março de 1891, a
primeira revista de autoria exclusiva de Artur Azevedo (A viagem ao Parnaso),
inaugurando um gênero que desfrutaria de grande popularidade no Rio de Janeiro.
Chamava-se, por sinal, O zé-povinho, a revista encenada no Apolo em março de
1897, pouco antes da ópera-bufa a que vamos assistir agora.1 Fá-lo-emos pelos
olhos do dr. Pericle Ortalli, um pernóstico pequeno-burguês, médico de profissão,
que se sentiu atraído para aquele lugar mal-afamado nos meios sociais que freqüen-
tava por um misto de rancor e curiosidade. Não simpatizava com o ator que ia se
apresentar, mas queria ver como se sairia.

A pomposa ornamentação contrasta com o fedor de abrigo noturno de gente
pobre, observa Ortalli ao se deparar com a “multicolor ralé” que lota já há uma hora
o teatro, aguardando a chegada do astro da noite. Das paredes pendem festões e
guirlandas. O palco é ornamentado com exagerada profusão de flores, ramagens,
bandeiras nacionais, flâmulas de todas as cores... Lembra-lhe o palanque de um
meeting dos tempos áureos da campanha republicana. Uma tela branca de cerca de
um metro quadrado cobre um dos lados do castelo di burattini, a casinhola de
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Quando o escritor imparcial tiver de escrever mais tarde a história de minha descoberta,
quantos episódios interessantes serão recordados! Quantas chagas de misérias humanas têm
de ser devassadas, uma vez desmanchadas as peças de curativo que as ocultam aos olhos dos

curiosos. (Freire, O País, 31/7/1894)
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madeira que é usada para as exibições de fantoches e marionetes. Puseram uma
tabuleta por cima dela onde se lê: CROMOCINEMICROMATÓGRAFO INVENTADO PELO PROFESSOR

FREIRE. Isso aumenta a expectativa do público, que espera reviver ali, perante as
imagens roubadas ao mundo misterioso dos infinitamente pequenos, o mesmo en-
cantamento proporcionado pelo cinematógrafo dos irmãos Lumière, inaugurado no
Rio de Janeiro meses antes.2

Ao fundo do palco, discerne-se um busto do professor e um cartaz com todos os
seus títulos honoríficos. No centro, colocaram uma mesa comprida e cadeiras em
semicírculo. Do teto, pendem dois outros cartazes. O da esquerda relaciona as
obras do conferencista sobre assuntos variados; o da direita, os livros, panfletos e
artigos que escreveu sobre a febre amarela, tema que o notabilizou. Os volumes
ricamente encadernados formam duas pirâmides sobre a mesa. Em volta, espalha-
ram-se microscópios e utensílios de química e bacteriologia, alguns com inscrições
que os identificam como inovações do conferencista.

Na platéia, ouvem-se longos e cantarolados bocejos, rangentes espreguiçamentos,
ruídos ásperos de quem se coça, sinais inequívocos de impaciência do público. De
repente, uma salva fragorosa de fogos anuncia a chegada de Domingos Freire, que
avança para a ribalta, rejubilante, esbanjando saudações à direita e à esquerda,
enquanto as palmas alcançam estridência frenética. Junto com ele vêm estudantes e
senhores vetustos que pertencem às redações de O Brasil-Médico, da Revue Médi-
co-Chirurgicale du Brésil, de O País e do Jornal do Commercio.

Acomodam-se no palco, faz-se silêncio e o orador toma a palavra.

Minhas senhoras, meus senhores, cavalheiros! – profere com voz tendendo ao
agudo – Se existisse um psicocinematógrafo capaz de projetar as sensações do
espírito, veríeis sair de meu cérebro, qual lava ardente de vulcão, uma torrente
de orgulho, um imenso desejo de glória; e de meu coração, um jato de afetos
vivos e cintilantes, como chafariz luminoso. De todos os meus poros, veríeis
transparecer a alegria e a satisfação de ser finalmente compreendido e reveren-
ciado.
Ludibriado pelo assim chamado mundo científico, com aquela insistência que
denuncia insidiosa rivalidade, era justo que me voltasse para o povo, o qual,
armado de senso comum, facilmente discerne o verdadeiro do falso, mesmo quando
estes dois termos do eterno problema da vida estejam envoltos nos mistérios da
ciência!
Maior razão ainda tinha para me dirigir a vós, já que fostes as testemunhas ocula-
res dos brilhantes sucessos que obtive em vossas estalagens e cortiços com meu
sistema de cura da febre amarela. Vós, que observastes e julgastes, e que mais de
uma vez vingastes minha fama ultrajada. Tinha de fazê-lo agora que a liga dos
pérfidos estreitou mais o cerco; agora que o telégrafo anuncia que um conscrito
da bacteriologia disputa comigo, veterano ilustre, a descoberta do bacilo da febre
amarela. (Bega, 1897, p. 8-9)

Pouco tempo antes do discurso que estamos ouvindo, um italiano chamado
Giuseppe Sanarelli, bem mais jovem que Freire, proferiu conferência muito concor-
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rida em Montevidéu. Ele havia fundado um Instituto de Higiene Experimental na-
quela cidade e, em junho de 1897, anunciou a descoberta do micróbio da febre
amarela para uma platéia composta por cientistas de todo o Continente, do Brasil
inclusive. Em timbre mais agudo e exaltado, o conferencista do Rio, que também
chefia um instituto bacteriológico, invectiva seus colegas, sempre indulgentes com
o que vem de fora, que acorreram a Montevidéu para “festejar o batizado do recém-
nascido bacilo icteróide, como se meu criptococo não existisse mais!”.

Conheço, infelizmente, a história lancinante do gênio incompreendido! Sei que
para alcançar a Glória, no árduo cimo onde a deusa habita, é preciso ser condu-
zido por sua irmã maior, a Fortuna. É preciso ser mais audaz que forte, mais
empreendedor que sábio!
Assim, jovem, estudioso, confiante, o espírito voltado para a Pátria, o pensamen-
to, para a ciência, e toda a minha pessoa, para a glória, fui ignorado pela Pátria,
contraditado pela ciência e miseravelmente escarnecido pela glória que, ao invés
de estender-me os braços e sua imortal coroa, apareceu-me sempre de longe,
mirando minhas fichas como quem diz: sai daqui que eu te manjo!
Quase desesperava quando, mais afortunado que o Napoleão de Manzoni, vi
aparecer não uma mão do céu, mas milhares, e da dileta terra natal, vossas
vigorosíssimas mãos, meus amadíssimos, que me apontavam este palco florido e
o triunfo que me apresso a recolher e a gozar.3

Neste momento prorrompe um furacão de gritos e aplausos ensurdecedores,
num paroxismo que lembra ao ouvinte e narrador do espetáculo, o dr. Pericle
Ortalli, “uma assembléia de botocudos ébrios”. Ao retomar o fio do delirante discur-
so, o orador detalha mais as figuras de seus adversários – cientistas estrangeiros e
membros da Academia de Medicina do Brasil – e justifica a decisão de se retirar
desta corporação impatriótica para se entregar só ao povo que o ama e compreen-
de. Evocando a censura que lhe fizera um acadêmico por escorar sua principal
descoberta – a vacina contra a febre amarela – em alicerce tão ilegítimo, o conferen-
cista responde: “Para você, a árida voz da ingrata ciência, a mim, os gritos de júbilo,
ainda que sejam selvagens, do povo reconhecido!” (Bega, 1897, p. 10).

E para provar que não foi abandonado por todos os seus pares, volta-se para os
periodistas e estudantes que se acham no palco e menciona artigos recém-publica-
dos, sustentando, na contracorrente das adesões entusiásticas a Sanarelli, que não
fora dita, ainda, a última palavra sobre o micróbio do tifo amarílico:

É por causa deles, é por causa de vós e do País, que aguardais ansiosos a última
palavra, a que brota luzente dos fatos consumados, os melhores defensores de
minha doutrina, que tomei a decisão de fazer minha própria apoteose!
A mim, a meus estudos diuturnos e prolixos, à enxurrada de publicações que
poderiam induzir os menos benevolentes a qualificar-me de grafomaníaco, mas
que são a emanação espontânea e direta de minha fenomenal atividade e tropical
imaginação; é a tudo isso que se deve o início da nova era para a ciência cérebro
pensante!
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Quem inaugurou primeiro as pesquisas sobre síntese biológica de produtos
patogênicos? Não fui eu – eu sozinho! – que encontrei em todo este mundo
sublunar a toxidez das águas meteóricas? À primeira vista pode parecer inverossímil
que a água caída do céu em dia de tempestade, em meio a relâmpagos purifica-
dores, contenha um veneno qualquer. Quando se pensa, porém, que este fenô-
meno aconteceu na América, região fértil de colosales macanas, como dizem
muito a propósito nossos vizinhos platinos, a coisa parecerá mais que natural”
(Bega, 1897, p. 14). (Em nossa gíria, macana tem o sentido de cascata, lorota.)

Freire então explica o método pelo qual chegou à descoberta do Cryptococcus
xanthogenicus: “um método muito simples... método algum. (...) Para os pigmeus
foram feitas as escolas e os livros. Meus pares, os gênios, inventam de moto próprio
e de cabo a rabo”. À época, estavam no auge os combates que iriam resultar na
destruição do arraial de Canudos, no interior da Bahia, onde três expedições militares
já tinham sido humilhantemente batidas.  Freire vangloria-se de ter desentocado o
“rebelde, escondido entre as fibras musculares como os bandidos do Conselheiro nas
selvas de Canudos. (...) Sim, ei-lo aqui (aponta o microscópio), o biltrezinho, (...)
submetido à minha vontade, jungido a meu carro triunfal! Agora podeis ver em toda
a sua potentíssima nulidade este ser misterioso que muda de aspecto, como Proteu, e
de cor, como o Camaleão!” (Bega, 1897). Freire ergue com as duas mãos a bíblia de
sua ciência, um calhamaço de 632 páginas intitulado Doctrine microbienne de la
fièvre jaune et ses inoculations préventives. Nacionalista até a medula, este persona-
gem que gesticula e fala como um louco prega idéias parecidas com as do major
Policarpo Quaresma, a mais popular criatura do escritor Lima Barreto.4 Justifica o uso
da língua francesa por ser ela “essencialmente comercial”, mas deplora até mesmo o
português e defende a restauração da verdadeira língua nativa, “o simples, poético e
imaginativo guarani! Um povo que adota o idioma de seus opressores”, sentencia, “con-
servará sempre em seu íntimo, em sua educação, nas manifestações da vida privada e pú-
blica, qualquer coisa em comum com o povo cuja língua fala” (Bega, 1897, p. 18).

O orador interrompe sua catilinária para molhar a garganta. Com um gole de
cachaça!, exclama o preconceituoso informante que nos descreve o espetáculo e
que traz de volta a primeiro plano o público que lota o Apolo, com seus “instintos
primitivos” e o hábito de comer, beber, namorar e “cacarejar” alegremente nos
intervalos. À direita de Ortalli, uma mastodôntica Mina arqueja ao compasso de
ruidosos roncos. À esquerda, um rapagão negro, com a cabeça afundada num cola-
rinho branqueado a barrela, como “uma mosca boiando no leite”, mastiga amen-
doins e cantarola: “Mulatinha da Bahia/ Faz tremer o coração/ É tão boa e tão
mimosa / Como arroz com camarão” (Bega, 1897, p. 15-6).

Bruscas campainhadas restabelecem o silêncio. Postado junto à casinhola dos
fantoches, com uma vara de bambu na mão, Freire retoma a palavra.

Quando disse, há 12 anos atrás, que minha descoberta estava demonstrada com
a evidência da luz meridiana, fui, como de hábito, modesto. Teria podido dizer
que era à prova de luz elétrica, esta luz repleta de mistérios e encantos, da qual
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o porvir espera as mais assombrosas revelações, e graças à qual vos preparo
agora – senhoras e senhores – uma mágica surpresa. (...) Considerava e ainda
considero que a bacteriologia deixará de ser um mito para o povo quando as suas
preparações forem transformadas em objetos de domínio público, sob forma
macroscópica! Pus-me, então, no encalço do meio apropriado, e agora, com or-
gulho, exponho-o aqui pela primeira vez. Como podeis ver (aponta para a
casinhola) consiste neste simples mecanismo que achei por bem denominar
cromocinemicromatógrafo. Logo vereis aparecer nele miríades de microrganis-
mos até hoje ignorados, que de mim receberam, pode-se dizer, vida, batismo... e
cultura!

Apagam-se as luzes do teatro, ilumina-se a tela do cromocinemicromatógrafo e
da platéia irrompem exclamações de surpresa e admiração que o narrador do even-
to compara ao “zurro de um asno antediluviano”. Ouvem-se, também, risadas que
denunciam a atividade de mãos impertinentes ocupadas em galantes beliscões.
Freire repreende a platéia: “Aqui, amigos, não é lugar para brincadeiras. A majestade
da verdadeira ciência impõe-se como a santidade da religião” (Bega, 1897, p. 17-8).

Sucedem-se, então, na tela iluminada, sinuosas figuras biológicas que o orador
vai decifrando com figuras de linguagem arrebatadas ou pueris: cada forma, textura
e cor de seu polimórfico micróbio encontra uma imagem equivalente na experiên-
cia vulgar dos ouvintes. Nos diapositivos surgem, em princípio, pontos negros tão
pequenos “que parecem representar o limiar entre... o nada e o ser”. As formas
maduras fazem lembrar “os morangos silvestres que vós, meus gulosinhos, colheis
lá pelo Corcovado em vossas excursões amorosas”. As delicadas ramificações consti-
tuídas pelos micélios e esporos do micróbio “parecem desenhadas pela mão de uma
fada!”. O foco mágico de luz projeta corpos resplandecentes como sóis, “como se
quisessem demonstrar, com seu formoso amarelo, que são a imagem viva da febre
homônima”. O orador arranca risos e suspiros da platéia quando oferece aos seus
olhos e à sua fantasia, como um punhado de pedras preciosas, corpúsculos de um
negro tão carregado como o luto causado por uma desventura doméstica. Aqueles
parecidos com rosários ele presenteia à mais devota de suas gentis ouvintes. Para
refutar os adversários que consideravam fruto de sua fantasia aquele micróbio com
tantas formas insólitas, compara seu polimorfismo às fases do desenvolvimento de
um indivíduo: quando feto, menino, adulto e velho oferecia caracteres morfológicos
diversos apesar de ser sempre o mesmo. Na tela do cromocinemicromatógrafo proje-
ta então a forma mais acabada do agente produtor da febre amarela, “tão palpitante
de vida que, pobrezinho, falta-lhe só o dom da palavra” (Bega, 1897, p. 20-1, 24).

Acendem-se as luzes do teatro e surge no palco uma criança vestida de anjo para
oferecer-lhe a palma da glória. “Não, não”, corrige Ortalli. “Se bem me lembro era
um ramalhete de flores artificiais...” E a face da menina era negra como a de um
“limpador de chaminés”, acrescenta, com a intenção de desmerecer ainda mais o
homenageado. Este se empolga e exclama: “Deus criou a América, e eu a libertei da
febre amarela.5 E passa a discorrer sobre a vacina, o feito que o elevou àqueles
píncaros de popularidade.
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Tendes idéia de quantas pessoas receberam a vida de mim, de 1883 a 1895,
graças às inoculações profiláticas? Feitas as contas são 18.646. Repito: 18.646!
Para reduzir a moeda corrente o imenso benefício que prestei à Pátria é necessá-
rio saber quanto vale um homem, financeiramente falando. Vamos fazer juntos
este cálculo?
O abade de Hirschau disse que o homem nada mais é que um zero, e Schiller,
que entre os homens há os que valem isso mesmo (...) Extravagâncias de teólo-
gos e poetas! (...) A um passado longínquo pertence já, graças a Deus!, o fato
infamante de ser avaliada em dois dólares a vida de um homem morto a facadas
na via pública do Rio de Janeiro, habitado, então, segundo Émile Allain, “par des
aventuriers sans scrupules...” Hoje ninguém há de negar que (...) o capital ho-
mem tem valor real elevadíssimo avaliado por Rochard em 1.097 francos; por
Farr, em 3.976; pelo dr. Guillermo Rawson, em 5 mil; por James Paget, em 12.500;
por Schadwick, em 17.500; e, finalmente, pelo dr. Carlos Seidl, em 17.584 fran-
cos. Aplicando, pois, aos 18.646 reinóis que subtraí à morte certa esta última
cifra, verifico que poupei ao Tesouro público da Pátria a imensa, a fabulosa
quantia de 327.684.804 francos!
Estou certo de que vão propor em minha homenagem a edificação de uma está-
tua gigantesca sobre o Pão de Açúcar. De lá, a figura do descobridor do micróbio
da febre amarela e do meio idôneo de a prevenir reconfortará as pessoas que
ingressam, amedrontadas, em nossa baía, como se lhes dissesse: “Lasciate ogni
timore voi che entrate!” (“Ponde de lado todo temor, vós que entrais.” Verso ins-
crito no pórtico do Inferno onde começa a viagem imaginária de Dante Alighieri,
na Divina comédia.)
E mais não digo, seguro, como estou, de haver demonstrado que se meu micró-
bio pôde resistir até hoje ao tormento de uma crítica partidária, insistente, feroz,
deve-se isso menos a tê-lo eu — pai amoroso — sustentado e defendido, quanto
a ser ele, por atavismo, um cabeça-dura. O que redunda em louvor a mim e a ele.
Peço licença para encerrar, aqui, com as palavras de um célebre imperador roma-
no com quem rivalizo do alto do trono da ciência e da glória: cumpri minha
parte, fazei agora a vossa, aplaudindo alegremente! Vosque omnes cum gaudio
plaudite. (Bega, 1897, p. 25-27)

O teatro quase vem abaixo, e o dr. Pericle Ortalli retira-se às pressas para não ser
pisoteado pelos populares que carregam Domingos Freire em triunfo até a sede de
seu laboratório, na rua do Visconde de Rio Branco.

Segundo ato: o autor

O que vocês acabaram de ler é a versão condensada de uma peça publicada em
italiano, na cidade de Buenos Aires, em 1897. O folheto pertence à Coleção Oswaldo
Cruz, o que por si só constitui dado significativo. Em O Brasil-Médico (15/11/1897,
p. 384), o dr. Carlos Seidl elogiou o autor da “caçoada”, o portenho Arturo Bega,
por dominar a medicina tão bem quanto o estilo aristofanesco. Na introdução ao
folheto, Bega atribuía a verdadeira autoria da peça a um médico italiano residente
em Teresópolis (RJ). Teria conhecido este hipotético dr. Pericle Ortalli numa festa
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oferecida pelo Circolo Italiano de Buenos Aires a Giuseppe Sanarelli, pouco tempo
depois da concorrida conferência que o consagrara como o “verdadeiro” descobri-
dor do germe da febre amarela.

Numa roda de admiradores do sábio compatriota, teriam perguntado a Ortalli o
que achava de Domingos Freire. Alguém o comparou ao espanhol Jaime Ferrán,
personagem igualmente controvertido por haver descoberto, quase à mesma época,
uma vacina contra o cólera, tão problemática quanto a vacina contra a febre amare-
la (Bornside, 1991, p. 516-32). Enquanto os descompunham, Ortalli teve a idéia de
publicar os apontamentos que havia tomado na conferência que o brasileiro profe-
rira no Rio de Janeiro para refutar o jovem cientista italiano. Queria mostrar aos
médicos e ao público de Buenos Aires a diferença entre “o estudioso sério e genial
e o charlatão ordinário” (Bega, 1897, p. 3-4).

Domingos Freire realmente fizera uma preleção pública sobre a descoberta de
Sanarelli na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, na presença, inclusive, de
Prudente de Morais e Manoel Vitorino Pereira, respectivamente presidente e vice-
presidente da República (Freire, 1898c). Aquela imaginada pelo autor da opereta
tinha a mesma data – a noite de 19 de agosto de 1897 –, mas se passava no Teatro
Apolo, perante uma platéia fictícia que encarnava, em traços simbolistas, exagera-
dos até o grotesco, todos os preconceitos que as classes dominantes alimentavam
em relação às camadas populares do Rio, e que a elite médica nutria pela populari-
dade e pelo populismo de Domingos Freire. (Bega parodiava, também, a solenida-
de que tivera lugar no prestigioso Teatro D. Pedro II, dez anos antes, no auge do
prestígio de Freire.) Embora fossem imaginárias as selvagerias do populacho na
platéia e as palavras auto-elogiosas do ator principal no proscênio daquele teatro, o
discurso estava calçado em minuciosa reconstituição de fontes e num subtexto em
pé de página que profligava aspectos substantivos de seu trabalho científico. Na
fala amalucada de Freire figuravam, inclusive, expressões que realmente proferira
ou escrevera, destacadas em itálico. Quase sempre expressavam sentimentos de
perseguição, ódio ou egolatria, sentimentos que vinham se exacerbando no decor-
rer dos anos e que culminariam na psicose maníaco-depressiva que o envolveu no
fim de seus dias.

O monólogo veicula uma representação caricata de um personagem que domi-
nou a cena da medicina brasileira nas duas últimas décadas do século passado. Foi
elaborado com o objetivo de influenciar certa correlação de forças no derradeiro
ato protagonizado por ele. Seu confronto com o italiano Giuseppe Sanarelli encer-
ra, a um só tempo, o período de maior atividade da primeira geração de médicos
que se dedicou à bacteriologia no Brasil e um ciclo nos estudos experimentais
sobre a febre amarela, caracterizado pela obsessão com a descoberta de seu micró-
bio específico e de uma substância feita a partir dele para prevenir ou curar a
doença.

Entre o momento em que a medicina pasteuriana foi recebida como moda pas-
sageira, para uns, uma escola a ser integrada a nosso cadinho eclético, para outros,
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ou, ainda, como doutrina prepotente e ameaçadora, para grande número de clíni-
cos e higienistas, até o momento em que foi abraçada por todo o campo médico
como seu núcleo de certezas, decorreu um processo em larga medida protagonizado
por um punhado de médicos que se lançaram à caça de micróbios patogênicos e
que assumiram todos os riscos envolvidos na postulação de teorias longamente
debatidas dentro e fora do País.

Focalizo a trajetória de Domingos José Freire e, com menos detalhes, a de João
Batista de Lacerda. Ao redor deles gravitam outros nomes que dão a esta era de
nossa medicina experimental uma densidade insuspeitada. Freire e Lacerda foram
os mais prolíficos bacteriologistas brasileiros do último quarto do século passado.
Com as teorias que conceberam para a febre amarela e outras doenças obtiveram
considerável projeção no cenário médico nacional e internacional. Ao cotejarmos
suas carreiras, discernimos interessantes contrapontos envolvendo as idéias que
sustentaram, como médicos e cidadãos, e as estratégias que adotaram para se dedi-
car, de forma não diletante, à pesquisa em laboratório, numa época em que eram
raras as oportunidades para isso e pouco valorizada esta opção profissional. Os
contrapontos são ricos, sobretudo, no que concerne ao estilo que imprimiram à
busca igualmente obsedante da suprema recompensa por seu intenso labor cientí-
fico: a glória, aquela imaterial moeda em cujas faces ficavam gravados o relevo do
sábio e a efígie de benfeitor da humanidade.

Lacerda privilegiou os fóruns acadêmicos e, nos momentos críticos de confron-
tação, adotou atitudes conciliadoras, procurando salvar suas verdades do naufrágio
pela aproximação com as dos concorrentes. Freire nunca teve escrúpulos em bus-
car aliados fora dos muros da academia e adotou, invariavelmente, a tática da con-
frontação, a defesa intransigente de suas próprias verdades. A historiografia refere-
se a ele tão-somente como o autor do mais retumbante erro cometido na medicina
experimental brasileira. Mas sua história fornece ângulos inusitados e instigantes
para a análise da geopolítica da prática médica no País e para a interpretação das
idéias e mentalidades vigentes no período.

Terceiro ato: o ator

Filho de Domingos José Freire e Lauriana Rosa Luciana Freire, nosso persona-
gem, às vezes chamado de Domingos José Freire Júnior, nasceu em 5 de novembro
de 1843, no bairro de São Cristovão. Aprendeu as primeiras letras no educandário
que o pai dirigia6 naquele arrabalde aristocrático do Rio de Janeiro, em cuja paisa-
gem sobressaíam os torreões do Palácio de São Cristóvão, residência da família
imperial, por sobre a densa vegetação formada pelos pomares, roças, matas e os
manguezais de beira-mar. Seus colegas eram os filhos dos senhores de escravos que
habitavam as chácaras do bairro e que enriqueciam com negócios relacionados ao
café e proventos auferidos na corte.
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Freire foi aluno brilhante e obteve diversos prêmios durante o curso secundário
no Colégio D. Pedro II, onde colou grau de bacharel em letras em 1860. Um dos
pilares culturais da cidade, este colégio fora fundado em 1838, ao mesmo tempo
que o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, num momento em que o Império
lutava para impor a unidade e a centralização às províncias rebeladas. Inaugurara o
ensino laico de nível médio, internando um patamar do processo educacional que
transcorrera até então em Lisboa ou Coimbra. Tornara-se importante engrenagem
do aparelho destinado a formar as elites do País, preparando-as para a educação
superior. Quem optava por realizá-la no Brasil tinha como alternativas as escolas de
Medicina no Rio e em Salvador, as de Direito em Recife e São Paulo e, na capital do
Império, a Real Academia Militar que, em 1858, se desdobrou em Escola Militar e
Escola Central.

Domingos Freire doutorou-se na Faculdade de Medicina em 1866 com tese intitulada
Albuminuria e lesões anatômicas patológicas dos rins.7 Com 23 anos de idade, inicia-
va sua carreira num momento em que o Império brasileiro sacrificava na guerra
contra o Paraguai (1864-70) as vidas de muitos homens livres e de milhares de negros
libertados para engrossar as tropas regulares e os corpos de Voluntários da Pátria.

Engajou-se como cirurgião em fase crítica da guerra, em que as forças brasilei-
ras, já coligadas com Argentina e Uruguai, sofriam um de seus mais sérios reveses:
a célebre retirada de Laguna (abril-junho de 1867), na qual 900 combatentes perece-
ram sob os golpes do cólera e da cavalaria inimiga. Amputando membros e tratando
feridas nos hospitais-barracas, Freire participou de combates importantes, ao lado
do legendário Tibúrcio. Esteve em Corrientes, Tuiuti, Tuiuecué e Paracué. Assistiu
ao cerco e à tomada da fortaleza de Humaitá, que se prolongou de fevereiro a
agosto de 1868. Participou da expedição do Chaco, em outubro, e da sangrenta
batalha das Lomas Valentinas, em dezembro. Encontrava-se no hospital da Vila do
Rosário quando Lopez foi morto em Aquidabã, em março de 1870. Tão logo soube
da notícia, requereu dispensa e regressou ao Rio de Janeiro com as patentes de
major e cirurgião-mor de brigada honorário.8

Recém-chegado, obteve por concurso um dos lugares de lente opositor de Ciên-
cias Físicas e Naturais na Faculdade de Medicina.9 Em 1874, já integrado ao corpo
clínico do Hospital de Nossa Senhora da Saúde, concorreu à cadeira de Química
Orgânica e foi nomeado lente catedrático da disciplina.10

Na verdade, o primeiro concurso que prestou para o magistério foi quando
cursava ainda o segundo ano de Medicina. Disputou, então, uma vaga de repetidor
de Grego e Alemão no Colégio D. Pedro II com  um interino que já ocupava o cargo
há muito tempo. Quase passou.

Freire granjeou fama de bom professor, tanto na Faculdade de Medicina como
no Liceu de Artes e Ofícios, onde por muitos anos ensinou as aplicações da química
à indústria que começava a se desenvolver no País. Prestou, ainda, concurso na
Escola Politécnica, disputando uma das três vagas abertas na seção de biologia
industrial, cujas matérias já lecionava como interino. Apesar de ter sido classificado
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em terceiro lugar, foi excluído da lista de aprovados em proveito do quarto coloca-
do, que possuía padrinhos fortes. Em solidariedade a Domingos Freire houve pro-
testos na imprensa e – na expressão do Jornal do Commercio (23/8/1899) – “signi-
ficativa manifestação de todas as escolas do Rio de Janeiro”. Na ocasião, polemizava
nos jornais sobre febre amarela e teorias médicas Joaquim Murtinho, diretor do
Instituto Hahnemaniano do Brasil, catedrático da Politécnica (Zoologia) e irmão de
José Antônio Murtinho, o usurpador da vaga na seção de Ciências Físicas e Naturais
(Faria, 1993, p. 109-14).

Após a nomeação como catedrático de Química Orgânica, foi enviado à Europa
para se aperfeiçoar e investigar as novas aplicações da disciplina à medicina e à
indústria. Na verdade, suas instruções eram mais abrangentes. Incluíam tarefas im-
possíveis de executar, como a análise das principais substâncias medicamentosas
brasileiras cuja composição fosse ainda desconhecida. Pediram-lhe, também, que
recrutasse profissionais competentes para os laboratórios que se criavam no Rio de
Janeiro. Um, pelo menos, ele arregimentou: Wilhelm Stecker, ex-assistente do labo-
ratório de química da Escola Politécnica de Viena, viajaria em março de 1877 para
ser preparador de Química da Faculdade de Medicina do Rio, mas o contrato gorou
(Freire, 1877, p. 5). Cabia-lhe, ainda, identificar e orçar instrumentos e aparelhos
para os gabinetes de química das escolas superiores da Corte. A minuciosa relação
que apresentou em seu primeiro relatório, escrito em Paris, constitui documento
ímpar para a história desta disciplina. Inclui, até, um projetor destinado a agigantar
as imagens microscópicas, primeira versão daquele cromocinemicromatógrafo ridi-
cularizado na abertura deste capítulo (Freire, 1875, p. 25-6).

Durante o tempo em que exerceu a comissão, de setembro de 1874 até princípios
de 1878, enviou seis relatórios à congregação da Faculdade de Medicina do Rio de
Janeiro. Freqüentou cursos de química orgânica na Faculdade de Medicina e na
Escola Superior de Farmácia, em Paris, e em universidades alemãs, mas seus estu-
dos de aperfeiçoamento foram feitos, principalmente, no laboratório de Charles
Adolph Wurtz,11 na capital francesa. O acesso a este químico foi facilitado pelas
relações que os cientistas europeus mantinham com o imperador brasileiro, que
visitou a Europa naquele período:

Entre os diversos oferecimentos de laboratórios que me fizeram bem conhecidos
professores, como sejam Chevreul, Dumas, Berthelot e outros, cujo generoso
acolhimento seria injusto se não agradecesse em grande parte à valiosa interven-
ção de Sua Majestade o imperador, preferi (...) o laboratório de química biológica
de Wurtz, onde tenho-me aplicado à análise qualitativa e quantitativa dos princí-
pios componentes dos diversos líquidos elaborados no nosso organismo. Atual-
mente, ocupo-me com a urina... (Freire, 1875, p. 3).12

Num de seus relatórios, Freire comentou a análise da erva-mate brasileira feita
por August Wilhelm von Hoffmann (1818-92), um dos criadores da indústria de corantes
de anilina. A intenção de nosso ministro em Berlim ao recorrer a renomado cientista
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alemão era chamar atenção da opinião pública européia para uma planta que podia
substituir o chá-da-índia. Na época, fazia-se esforço similar para substituir o consumo
da chicória pelo de café entre as classes populares. O Brasil acabara de conquistar a
posição de maior produtor mundial, e o alcalóide deste gênero agrícola, a cafeína,
presente também no chá e no mate, atraía o interesse dos químicos europeus.

Da maneira verdadeiramente glacial pela qual o mate foi posto em cena, duvida-
mos bastante que ele tenha deixado alguma impressão sobre o espírito público,
como um drama sensaborão no primeiro ato afugenta desde logo grande número
de espectadores. Ah! Faltava no analisador esse aguilhão elétrico que chama-se
patriotismo, e a que teriam de obedecer mui naturalmente os químicos da nossa
terra. (...) Sirva-nos isto de mais uma lição; dê-se a nós o que é nosso, e não se
assassine com o veneno lento da indiferença as inteligências do nosso Brasil.
(Freire, 1876c, p. 76. O parecer de Hoffmann acha-se nas p. 77-82).

O nacionalismo é um dos leitmotivs dos relatórios que estamos examinando.
Eles ressumam o mais devotado e otimista engajamento no esforço para modernizar
o ensino do País, para aumentar o número de seus letrados e a qualidade de sua
formação, para transformar a mentalidade de seus profissionais e dirigentes e instilar
neles o mesmo respeito pelas ciências físicas e naturais que constituíam, na visão de
Freire, o elemento motor das forças produtivas e da civilização européia.

Atento à superestrutura das revoluções industriais e formações urbanas dos
países que visitou – França, Inglaterra, Bélgica, Áustria, Alemanha, Itália, Suíça e,
talvez, Rússia –, registrou dados e impressões mais ou menos fugazes sobre hospi-
tais, bibliotecas, clubes, associações científicas, estabelecimentos de caridade e de
reclusão, instituições e eventos médicos. Participou, inclusive, do Congresso Inter-
nacional das Ciências Médicas em Bruxelas, em setembro de 1875, como presidente
de honra da seção de farmacologia.13 E produziu o mais abrangente e arguto inven-
tário que tivemos no século XIX do ensino superior naqueles países. Descreveu,
documentou e correlacionou as instalações, os regulamentos e os currículos das
escolas e dos laboratórios atuantes na química e em outras ciências relevantes para
a formação dos médicos, sem perder de vista as interconexões cada vez mais ricas
destas disciplinas com a indústria. As escolas politécnicas e a formação dos enge-
nheiros tinham para ele importância quase igual à das questões pertinentes à área
médica. Foi nas universidades, nas policlínicas e nos laboratórios de Berlim e Viena
que encontrou os modelos mais avançados para o ensino superior no Brasil.14

Ilustrados com plantas de laboratório e desenhos de aparelhos, os relatórios
revelam perfeita sintonia com o espírito das reformas que estavam em curso no
ensino da Engenharia – a Escola Central acabara de se transformar em Escola Poli-
técnica (1874) – e que logo iam transformar o ensino médico na capital do Império
brasileiro: ênfase na ciência experimental e no ensino prático em laboratório. Além
de ser um de seus mentores intelectuais, Domingos Freire integrou a comissão
incumbida de redigir a lei que a instituiu.
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A reforma do ensino médico

A reforma foi inaugurada por Leôncio de Carvalho, ministro do Império no
gabinete de Sinimbu, que instituiu a liberdade de ensino superior no País por um
decreto promulgado em 19 de abril de 1879 (no 7.247). Para Roque Spencer de
Barros (1986, p. 337), o decreto refletia o ideário liberal e cientificista de uma
geração que se notabilizou por sua ilustração e pela autoria de outras reformas,
inclusive a substituição da Monarquia pela República em 1889. Em sua avaliação, a
Reforma Leôncio de Carvalho foi impotente para transformar o ensino das faculda-
des, mas teve profundas implicações extracurriculares. Pôs fim ao

magister dixit (...) ao ponto, à sabatina, aos compêndios. E as escolas se fazem
sementeiras de abolicionistas e republicanos: ao invés de serem formados pelos
mestres, os estudantes da geração nova, autodidatas, voltados para problemas
novos, se lançam à tarefa de formar ou de colaborar na formação de uma opinião
nova no País.

Flavio Edler (1992, p. 209-210, 220), outro estudioso do assunto, critica Spencer
de Barros por conferir contornos muito difusos aos segmentos sociais que
protagonizaram esta ação político-pedagógica, e por não relacioná-la aos interes-
ses corporativos das profissões afetadas pelo decreto, em particular as que se
sedimentavam no âmbito da medicina. Aí, segundo Fernando Magalhães (1932),
houve completa remodelação do ensino e dos costumes durante o tempo em que
o cirurgião Vicente Cândido Figueira de Sabóia, o visconde de Sabóia, dirigiu a
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro: “todo o renome da instituição não
depende de seus primeiros cinqüenta anos de existência, onde figuram grandes
homens, mas deste período de oito anos, de 1881 a 1889, dentro do qual a grande
força de Sabóia implantou entre os professores e alunos o regime de disciplina e
trabalho”.

O decreto foi promulgado ad referendum do Parlamento, e só alguns artigos
foram postos imediatamente em execução pelo aviso de 21 de maio de 1879. Ele
autorizou o funcionamento de cursos livres nas faculdades oficiais e o juramento
dos atos acadêmicos conforme a religião de cada um. Aboliu as sabatinas e jubila-
ções de estudantes. Exigiu dos médicos estrangeiros exame de habilitação para que
praticassem no Brasil e abriu as portas da faculdade a estudantes do sexo feminino.
Em maio de 1881, o sucessor de Leôncio de Carvalho, barão Homem de Melo,
sancionou modificações votadas pelos parlamentares restringindo o escopo original
da reforma (Decreto no 8.024 de 12/5/1881). Mesmo assim, seus efeitos logo se
fizeram sentir.

O currículo da faculdade foi inteiramente redesenhado. A clínica médica e a
clínica cirúrgica foram desdobradas. Os partos transformaram-se em clínica obstétri-
ca e ginecológica. Criaram-se as novas cadeiras de psiquiatria, oftalmologia, molés-
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tias cutâneas e sifilíticas, histologia teórica e prática, anatomia e fisiologia patológi-
cas. Sete cursos livres foram oferecidos na faculdade.15

Nela se inscreveu, em 1881, a primeira aluna, a senhorita Ambrosia de Maga-
lhães, filha do tenente-coronel Antônio Vicente de Magalhães, que, para demonstrar
seu contentamento, concedeu carta de liberdade a uma escrava (Noticiário, JC,
1881, p. 187). Isso equivalia, de certa forma, a uma profissão de fé pública: sou
antiescravocrata e partidário do progresso, dizia ele com o gesto que iria se tornar
cada vez mais freqüente no seio das camadas médias emergentes, naquele e em
outros contextos urbanos. Não obstante estivessem em curso na capital do Império
importantes transformações materiais e sociais, que eram valorizadas como indícios
de sua civilização, os costumes permaneciam essencialmente patriarcais. A mentali-
dade dominante ainda tinha como molde a cidade colonial.

Sem dúvida, foi o ímpeto dos novos tempos que temperou a decisão de Ambrosia
de se subtrair ao afanoso mundo doméstico feminino, ainda recluso no interior das
casas quase o tempo todo, mundo do qual só era possível evadir-se pela leitura de
lânguidas novelas protagonizadas por heroínas suspirosas e moços romanticamente
tuberculosos. Não deve ter sido fácil pisar sozinha o chão masculino e competitivo da
escola de medicina, e podemos imaginar quantas brincadeiras de mau gosto não se
fizeram com nome tão palatável – Ambrosia, manjar dos deuses do Olimpo, o mais
doce dentre os quitutes que faziam a fama das freiras de convento e sinhás de
cozinha.

As fontes que consultei não permitem saber se completou o percurso acadêmi-
co, mas trazem outra informação significativa: ao mesmo tempo em que ela se
matriculava no Rio de Janeiro, graduava-se em Nova York a primeira médica bra-
sileira, Maria Augusta Generoso Estrela. Nos Estados Unidos, cerca de 470 mulhe-
res já tinham obtido o título de doutoras “nas universidades consagradas ao belo
sexo.16

Em 1881, a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro passou a abrir duas inscri-
ções anuais para as matérias do curso, que foram divididas em sete séries de exa-
mes, compreendendo cada um provas prática, escrita e oral. Para elevar o nível dos
estudos experimentais, conferiu-se caráter eliminatório à prova prática, fossem quais
fossem os demais resultados (JC, 1881, p. 185-6; Edler, 1992, p. 219).

Um redator de União Médica percorreu com olhos embevecidos as obras que
estavam sendo ultimadas, e que já davam idéia de como ficaria a escola com tantos
melhoramentos notáveis.17

O chamado Instituto de Anatomia abrigava a Anatomia Descritiva, a Cirúrgica e
a Medicina Operatória Experimental, e tinha como anexos os Museus de Antropolo-
gia e Anatomia. Ocupava vasta sala ladrilhada com 32 mesas de mármore para as
dissecações, lavatórios, bicas de gás e lampiões portáteis para que os alunos pudes-
sem estudar à noite. Colorida coleção de mapas de Bourgery e Jacob ornamentava
as paredes. Em sala vizinha eram guardados os instrumentos de dissecação e con-
servação de peças anatômicas, junto com dois manequins de Anzoux, homem e
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mulher. No “conservador-refrigerante” projetado por Sabóia – quatro catacumbas
subterrâneas refrigeradas com gelo artificial –, o redator de União Medica espantou-
se ao ver corpos conservados já há uma semana (Edler, 1992, p. 215-17).

Para a manufatura das peças em cera que iam compor o museu anatomopatológico,
o governo contratara Ossian Bonnet, preparador francês recém-chegado ao Brasil
em companhia do dr. Joseph-Auguste Aristide Fort. Este médico era um dos líde-
res, na França, do movimento pela liberdade de ensino. Para fugir à reação dos
adversários, encastelados na Faculdade de Medicina de Paris, arranjou uma mis-
são oficial à América do Sul que consistia, formalmente, em investigar o ensino
médico na Argentina, Uruguai e Brasil. Durante sua primeira estada aqui, em
1880, inaugurou os cursos livres, ministrando um sobre anatomia patológica e
técnicas cirúrgicas. Teve entre seus mais assíduos alunos o imperador d. Pedro II
(ao regressar à França publicou folheto com título quilométrico no qual alinhavava
seus numerosos títulos).

No gabinete de medicina operatória experimental, o redator de União Médica
encontrou estudantes manipulando aparelhos cirúrgicos e anti-sépticos num mane-
quim e em animais vivos. Peças de Anzoux representavam em tamanho “colossal” a
orelha, o ouvido e o globo ocular. Para as lições de frenologia, foram importados
dois crânios de porcelana, sistema Tamonond, e um quadro explicativo da Nouvelle
organographie du crane humaine ou cephalométrie, de Armand Harembert.

A faculdade já tinha laboratório de fisiologia, que foi reequipado. Três salas espa-
çosas eram reservadas para o de física, onde se viam aparelhos importados durante o
ministério do conselheiro João Alfredo, em 1871-1874. Permaneciam intocados uma
vez que ninguém sabia usá-los.18 O laboratório de farmácia foi ampliado, e o de
medicina legal e toxicologia só precisou de um necrotério próprio. O de histologia
era novo em folha. Em suas bancadas reluziam 25 microscópios, e em breve chegariam
mais 30. No laboratório de zoologia e botânica, o que mais chamava atenção eram os
vistosos armários destinados à guarda dos espécimes da flora e da fauna.

O de química orgânica e biológica teve seu espaço ampliado e alojava, agora,
uma grande mesa de Wurtz para os estudos práticos dos alunos e do professor,
Domingos José Freire. O equipamento descrito estava muito aquém daquele orçado
em Paris. Incluía pequeno biotério, uma biblioteca especializada e um gabinete
para o professor. Com os dados experimentais coligidos ali e em enfermarias do
Hospital da Saúde, publicou, em fins de 1880, Recueil des travaux chimiques suivie
des recherches sur la cause, la nature et le traitement de la fièvre jaune. No ano
seguinte produziu nada menos que 13 trabalhos em sua área de competência.19

Suas lições de química orgânica logo se tornaram leitura obrigatória nas escolas do
Rio e de outras cidades brasileiras.20 Entre as inovações técnicas de sua autoria
figuravam processos para dosagem do oxigênio nos líquidos orgânicos, da gelatina
nas peptonas e dos gases da urina. Em 1881, inventou um aparelho para extrair os
gases contidos em líquidos orgânicos, em substituição à bomba pneumática a mercúrio
de Alberguiat, cujo preço era elevado e o desempenho, moroso (Blake, 1970, p. 213).
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O laboratório de higiene foi montado mais tarde. Em dezembro de 1883, logo
em seguida à nomeação de Domingos Freire para o cargo de presidente da Junta
Central de Higiene Pública, teve suas funções ampliadas: além de complementar,
com a prática, as lições ministradas na faculdade, passou a cuidar da análise dos
gêneros alimentícios comercializados na cidade, seguindo o modelo dos laboratórios
de higiene das universidades alemãs.21

O regulamento de 1881 introduziu novos escalões na hierarquia da faculdade: os
preparadores dos laboratórios e os assistentes e internos das clínicas. Os lentes das
disciplinas eram os diretores de cada laboratório ou clínica, e a eles ficavam subor-
dinados os chefes dos trabalhos práticos, selecionados entre os preparadores ou
assistentes (JC, 1881, p.183-85). O decreto de 25 de outubro de 1884, que outorgou
novos estatutos à faculdade, ampliou o número de cadeiras de 18 para 26 e criou os
cargos de professores adjuntos aos respectivos lentes catedráticos. Assumindo as
funções antes reservadas aos chefes dos trabalhos práticos, os adjuntos ficaram
responsáveis pelas lições nos laboratórios. O decreto manteve, porém, um preparador
fixo e um ajudante vinculados a cada um dos 14 laboratórios para coadjuvar a
instrução prática dos alunos e as pesquisas dos lentes e adjuntos. Como incentivo à
produção científica, fixou prêmio de dois contos de réis para o professor que publi-
casse obra considerada de utilidade pública pela congregação, arcando o Estado
com as despesas da primeira edição.

No âmbito da Faculdade de Medicina, destas sementes plantadas na Reforma
Sabóia, a que deu floração mais precoce e exuberante foi a que germinou no labo-
ratório de química orgânica, a partir dos trabalhos de Domingos Freire e seus
preparadores e ajudantes, sobretudo João de Menezes Doria, Francisco Augusto
Cezar, Eduardo Chapot Prévost, Joaquim Caminhoá (filho), Simon Philidory e, mais
tarde, Virgílio Ottoni.

Até o fim de sua vida, Freire escreveu mais de cem trabalhos, entre teses, relató-
rios, compêndios, monografias e artigos originais sobre assuntos de química e me-
dicina. Além dos estudos sobre febre amarela, que constituem a parte mais impor-
tante de sua obra, e dos já citados trabalhos elaborados durante a Guerra e sua
estada na Europa, abordou a natureza do câncer, do escorbuto e da febre biliosa
dos países quentes, indicando micróbios para cada uma dessas doenças. À época
de sua morte, foram registradas outras investigações consideradas relevantes pelos
contemporâneos:

sobre a pereirina, cujo cloridrato introduziu na terapêutica; sobre o bromo, no
qual achou um estado alotrópico; sobre a jurubeba, na qual encontrou uma resi-
na purgativa; sobre a fermentação das substâncias gordurosas, que mais tarde
Van Tieghem confirmou, sem todavia citar o nome de Domingos Freire como
autor da idéia; sobre o esquema pentagonal da série aromática em química orgâ-
nica, hoje o ponto de partida de uma multidão de compostos que têm importân-
cia na medicina e na indústria, etc. (JC, 23/8/1899, p. 1)
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Controvérsias

Em dezembro de 1879, quando as ruas e casas do Rio de Janeiro reverberavam
o sol inclemente da “estação calmosa” ou submergiam debaixo de suas chuvas
torrenciais, Freire começou a estudar a doença que o notabilizaria.

Ano de mangas, ano de febre amarela – diziam os cariocas, expressando em
linguagem coloquial a relação que os médicos estabeleciam entre o calor, a umida-
de e as epidemias.

Naquele verão, teve início uma polêmica que mobilizou por meses a atenção da
opinião pública, a restrita parcela alfabetizada da população que acompanhava
pelas folhas diárias o desenrolar dos assuntos mais candentes no País: imigração
estrangeira, tráfico interprovincial de escravos, recrudescimento dos movimentos
abolicionista e republicano, futuro promissor da borracha no vale amazônico, futu-
ro sombrio do café no Vale do Paraíba...

A vacina contra a febre amarela ainda não figurava no horizonte da polêmica.
Seus pivôs eram a afirmação de relações de causa e efeito entre microrganismos e a
doença, e a descoberta de um medicamento capaz de curá-la: as injeções subcutâ-
neas de salicilato de sódio.

Como veremos, Domingos Freire enfrentou adversários e objeções de variados
matizes. Quando obteve autorização do governo para inocular pacientes humanos,
em março de 1880, tornou-se alvo de um adversário que se revelaria o mais temível
de todos: “Felipe”, pseudônimo do cronista que assinava as “Cartas de um caipira”
no Jornal do Commercio. Com humor cáustico, este “ignorantão” intrometeu-se no
duelo que o douto professor da faculdade travava com seus pares, enredando-o por
meses a fio em desmoralizante controvérsia que iremos dissecar.

As oposições leigo-especialista, profano-sagrado formam contrapontos marcantes
da polifonia que acompanha Freire neste e em outros episódios de sua turbulenta
trajetória profissional. De um lado, intervém nos debates especializados uma ativa
crítica leiga, cuja legitimidade é contestada, por leigos e especialistas, em nome do
caráter inviolável da autoridade científica. Mas a ciência e o cientista expõem-se o
tempo todo fora da cidadela dos especialistas, se aviltam e dessacralizam nos jor-
nais, território do senso comum, “paredes meias com as mofinas cotidianas”, como
diz o Caipira (JC, 17/4/1880, p. 1). “Sábio” é o título a que aspiram todos os médicos
que optam pelo laboratório, pela experimentação ou pelo debate teórico. Como é,
sobretudo, nas folhas diárias e nas revistas não especializadas que resolvem suas
diferenças e pleiteiam prioridades, este predicado está constantemente na berlinda
e suscita comentários que refletem bem a dicotomia mencionada: quando não é
enunciado com veneração quase religiosa, é objeto de representações de uma
irreverência que só ícones sagrados podem inspirar.

Outras contradições balizam a polêmica sustentada por Freire em 1880. Precisa-
mos conhecê-las não só para modelarmos as singularidades do personagem que
nos fornece o fio condutor da presente investigação, como também para nos aper-
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cebermos de como é instável o terreno em que se vai enraizando a ciência dos
micróbios. Apesar da celebração que se faz das certezas da “ciência” e de sua
potência civilizadora, emergimos deste episódio com a nítida sensação de que a
medicina brasileira é território minado. Onde quer que se pise há uma querela
incandescente ou prestes a irromper.

O uso de animais como fonte de conhecimento aplicável à biologia do homem
é uma extravagância que provoca risos e sarcasmos, ou que atenta contra hierarquias
fixadas desde a Criação, ofendendo, assim, os pruridos morais dos padres, das
beatas, daquela gente toda cuja rotina ainda é escandida por missas e procissões,
inclusive os provedores de estabelecimentos pios, categoria em que se enquadram
muitos dos hospitais da cidade.

O uso indiscriminado de pacientes internados nesses hospitais como cobaias
para as experiências arquitetadas pelos clínicos – inclusive os recém-convertidos à
bacteriologia – não desperta tanta indignação, uma vez que são operários, imigran-
tes, marinheiros, escravos ou gente que traz ainda a marca do cativeiro na cor e
aspereza da pele. Esta ralé pode muito bem servir de bucha para o balão ascenden-
te da ciência. Mesmo assim, a compaixão ou o parti pris inspiram constantes protes-
tos contra a prática que só fazia agravar o estigma dos hospitais: antecâmaras da
morte, que a população encarava com compreensível horror.

Em relação à terapêutica aplicada à febre amarela e a outras doenças infecciosas,
o grau de consenso entre os médicos era mínimo. Cada um formulava suas receitas
e tinha opiniões firmes, dogmáticas, contra as do concorrente. As estatísticas elabo-
radas nos hospitais de isolamento, ao fim de cada epidemia, às vezes confrontando
distintas enfermarias, acabavam por anular a pretensa superioridade de tal ou qual
composição terapêutica, fosse ela filiada às linhas que disputavam a hegemonia no
território da homeopatia ou às escolas que coexistiam entre os alopatas. Esta farmá-
cia prolífica começou a refluir no final dos anos 1880, ao menos para a febre ama-
rela, dando lugar a outra face da ausência de consenso: o ceticismo terapêutico,
importante ingrediente do cenário em que se alojariam as vacinas e soros inventa-
dos por Freire e outros bacteriologistas.

As controvérsias suscitadas pelas injeções de salicilato de sódio, depois pela
vacina contra a febre amarela, revelam, claramente, a pertinência do modelo
explicativo que importamos de Margaret Warner (1985): os bacteriologistas real-
mente se esforçavam para explicar melhor os fatos reconhecidos pelos clínicos e
higienistas, interpondo em seu encadeamento a mediação obrigatória do micróbio.
Mas era também muito reduzida a margem de consenso entre os médicos a respeito
da doença – seus sintomas e suas lesões características, as fases de sua evolução –, o
que tornava quase crônicas as divergências sobre o diagnóstico e o prognóstico dos
casos tratados individualmente, e sobre a identidade e a profilaxia das epidemias
que flagelavam as coletividades humanas. Era, portanto, em terreno muito movedi-
ço que os bacteriologistas tinham de ancorar e estabilizar as demonstrações que
elaboravam à luz do micróbio.
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A própria teoria que Domingos Freire pôs à prova na febre amarela não consti-
tuía, ainda, um paradigma estabilizado. No Velho Mundo, os pasteurianos sustenta-
vam acaloradas polêmicas com correntes teóricas rivais que tinham aqui seus adep-
tos. Ao defender os conceitos de causa microbiana e especificidade etiológica, con-
ceitos que lhe forneciam o ponto de vista para observar seu objeto nosológico, e o
ponto de apoio de sua alavanca terapêutica, Freire viu-se às voltas com um impasse
de natureza metodológica. O método experimental soberano na época era o
empirismo indutivista: o homem de ciência tinha de colecionar fatos até formar
sólida base de observações; só então podia inferir, por indução, as verdades teóri-
cas. Este era um postulado que ele próprio subscrevia, não obstante a teoria dos
germes fosse a pressuposição que informava a seleção dos fatos, a arquitetura das
experiências e a lógica das demonstrações. Tal contradição, o tempo todo reiterada
no decorrer da controvérsia, explica em parte a gangorra em que oscilam os germes
descritos por Freire. Ora são a causa da febre amarela e o fundamento científico da
terapêutica que combatia o mal pela raiz. Ora são o efeito da doença, e as injeções
de salicilato de sódio, mais um ingrediente da terapêutica sintomática.

É verdade que este sobe e desce revela, também, a fragilidade da teoria exposta
por ele no início da década de 1880. Espero demonstrar na reconstituição deste
episódio, e na análise das controvérsias subseqüentes, que tal fragilidade tem rela-
ção com três ordens de fatores. Uma são as idiossincrasias do personagem: sua
vaidade, arrogância, egotismo, as deficiências de sua formação técnica, etc. Outra
tem a ver com a ambiência fortemente competitiva que caracteriza a ordem liberal
burguesa, que é ainda mais exacerbada no âmbito da comunidade científica, e que
é sem dúvida ubíqua no cotidiano dos investigadores que andam à caça do micró-
bio da febre amarela. A pressa em divulgar resultados é um desvio em que incorrem
constantemente estes competidores. E, em determinadas circunstâncias, é também
uma virtude de que se gabam, em obediência a outro imperativo que governa a
ciência e a sociedade em fins do século XIX: o utilitarismo, que em nosso caso se
traduz por uma norma, uma expectativa reiterada pelos profanos e pelos próprios
cientistas – só é legítima a experimentação que tem uma finalidade prática, uma
utilidade social reconhecível e realizável a curto prazo.

Sai de cena o remédio que cura, ficam a
agulha e a seringa... com a vacina que previne

Em fins de 1880, ao se exaurir a controvérsia motivada pelas injeções de salicilato
de sódio, Freire publicou o já referido Recueil des travaux chimiques suivie des
recherches sur la cause, la nature et le traitement de la fièvre jaune. Três anos
depois publicou Études expérimentales sur la contagion de la fièvre jaune. Em 1885,
Doctrine microbienne de la fièvre jaune et ses inoculations préventives. O primeiro
título destaca os trabalhos químicos em que já se notabilizara. A febre amarela e seu
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tratamento são objeto de uma pesquisa em curso. O último traz a primeiro plano
uma doutrina à qual se liga a prevenção da doença.

Freire desenvolveu a vacina durante o ano de 1883. Excetuando-se a técnica de
imunização contra a varíola desenvolvida por Edward Jenner em fins do século
XVIII, muito antes da constituição da microbiologia, não se tinha desenvolvido
ainda outro imunoterápico para seres humanos. Pasteur havia descoberto, em 1880,
a vacina contra o cólera das galinhas e, no ano seguinte, fizera espetacular demons-
tração da eficácia daquela contra o carbúnculo. Em seguida, no Congresso Médico
Internacional, em Londres, defendeu novo conceito de vacina. À época de Jenner, o
termo foi cunhado para designar a prevenção da varíola pela introdução no orga-
nismo humano saudável, com lanceta, da linfa da vaca com cowpox, técnica que nas
décadas seguintes, a duras penas, iria se sobrepor a procedimentos populares e
médicos muito mais antigos de variolização, isto é, de inoculação do próprio pus
variólico humano. Pasteur anunciava uma nova tecnologia médica: o processo de
imunização por meio da inoculação de culturas microbianas com virulência atenuada
artificialmente em laboratório, técnica que dera excelentes resultados nas duas doen-
ças animais e que constituía – o sábio francês foi enfático quanto a isso! – o cami-
nho para o desenvolvimento de vacinas contra todas as doenças virulentas que
flagelavam o homem.22

O trânsito para as patologias humanas, passando pela vacina contra o cólera dos
porcos (1883), constituiu um processo complexo do ponto de vista técnico e delica-
do do ponto de vista ético, que culminou com a aplicação da vacina anti-rábica no
menino alsaciano Joseph Meister, em 6 de julho de 1885.

Domingos Freire foi, assim, o primeiro a realizar aquela promessa enunciada em
Londres.23 Sua guinada em direção à vacina teve relação direta com os estudos de
Koch e Pasteur sobre o carbúnculo. As pesquisas que o levaram ao profilático da
febre amarela foram feitas em marcha forçada, mas sem deixar de respeitar, formal-
mente, a técnica pasteuriana de cultura e atenuação da virulência dos microrganis-
mos, e até mesmo aquele sistema de normas práticas que em 1884 seriam enfeixadas
nos famosos postulados de Koch. As pesquisas de Freire sofreram, também, os
efeitos da interação e concorrência com outros médicos que, com o mesmo afã,
andavam à caça de um micróbio e um artefato biológico para a febre amarela.

Os artigos publicados em 1880 a propósito das injeções de salicilato de sódio dão-
nos a impressão de que Freire foi batido na arena pública formada pelos jornais. A
comissão nomeada pelo Ministério do Império para acompanhar suas experiências
desertou por razões obscuras. Alguns de seus aliados converteram-se em encarniçados
inimigos. Domingos Freire recolheu-se ao laboratório e ao magistério nos dois anos
seguintes, e em 1883 voltou a mobilizar a atenção do público com surpreendente
sucessão de trunfos que lhe permitiram transformar a vacina, de objeto problemático
pousado na bancada do laboratório, numa série de fatos consumados por toda a
cidade, logo muito além de seus limites. No começo, obteve chancela oficial para
executar, intramuros, experiências cuja progressão foi documentada de forma siste-
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mática pelas folhas diárias. No final do ano, a Junta Central de Higiene Pública deci-
diu testar a vacina, mas, antes de fazê-lo, o acaso catapultou seu inventor à presidên-
cia do órgão que tinha formal jurisdição sobre a saúde pública do País.

A reviravolta coincidiu com uma recomposição profunda do perfil da Academia
Imperial de Medicina, que tinha jurisdição sobre as questões doutrinais e normativas
aplicáveis à arte de curar e à higiene. Em 1882, deixou de celebrar a sessão magna,
aquela em que as autoridades, muitas vezes o Imperador, vinham escutar, através
de variadas fórmulas retóricas, a celebração do pacto entre o Estado, detentor do
poder, e a corporação que lhe fornecia as luzes da ciência. No ano seguinte, inter-
rompeu-se a rotina das reeleições para os cargos dirigentes. O “poder atuante” da
Academia ter-se-ia se tornado “nulo” (ABM, v. XXXV, p. 310-1). O primeiro a renun-
ciar foi o dr. José Pereira Rego, o venerando barão do Lavradio. Admitido em 1840,
exercera a presidência por 19 anos, assegurando a ligação umbilical da Academia
com a Junta Central de Higiene Publica, que chefiou, também, de 1863 a 1881.

Seu afastamento da presidência de ambas as instituições demarca o ocaso de
uma geração que cultuava o ecletismo e resistia às inovações que agitavam o cená-
rio científico internacional, e a ascensão de uma nova geração comprometida com
a idéia de que a experimentação era a base do progresso da medicina. Outros
indícios reforçam tal suposição. De um lado, o falecimento de Luiz Vicente De-
Simoni (1882), último representante da geração que fundara a Sociedade de Medi-
cina do Rio de Janeiro (30 de junho de 1829). De outro, o ingresso quase simultâ-
neo de João Batista de Lacerda, Domingos Freire, José Maria Teixeira e outros
médicos que se destacavam na ciência dos micróbios ou nas novas especialidades
clínicas e cirúrgicas que eram introduzidas no País.

Freire ingressou como membro titular da Academia com uma Memória sobre as
ptomaínas da febre amarela (AMRJ, p. 129-73, 174-9), em dezembro de 1885, mes-
mo ano em que Louis Pasteur foi acolhido como membro honorário. O químico
brasileiro demitir-se-ia, com estardalhaço, em dezembro de 1894 (Pasta Freire, ANM).

Além de ocupar a cátedra de química na Faculdade de Medicina e de presidir a
Junta Central de Higiene Pública (até 1886), Freire possuía os títulos de membro
honorário do Instituto Farmacêutico do Rio de Janeiro, membro correspondente da
Academia Livre de Medicina de Lima (Peru) e do Círculo Médico Argentino (Buenos
Aires). Fora, também, condecorado pelo Conselho Geral da Guiana Francesa pelo
uso de sua vacina naquela colônia.24

A filiação à Sociedade Holandesa de Cremação, em Haia, e à Sociedade de
Cremação de Berlim relaciona-se a outro filão de polêmicas que não pretendemos
explorar. Seu micróbio recebeu o nome de Criptococo xantogênico em parte para
realçar as analogias com a bactéria do carbúnculo, cujos esporos infecciosos tinham
sido encontrados por Pasteur e Koch nas sepulturas de animais vitimados pela
doença, o que explicava sua forma de propagação. Freire também encontrou esporos
de seu micróbio nas sepulturas das vítimas da febre amarela, e apontou o solo dos
cemitérios como um dos focos de infecção das cidades. Tornou-se, então, apologista
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da cremação dos corpos, entrando em choque com duas Igrejas, a Católica e a
Positivista. A primeira encarava isso como profanação de um de seus principais
ritos; a segunda, como um atentado à família, que considerava a célula básica da
sociedade.

Durante o tempo em que andou experimentando o salicilato de sódio em hospi-
tais do Rio, Domingos Freire usou as folhas diárias como principal veículo de suas
idéias, sem deixar de participar ativamente dos periódicos médicos que eram fun-
dados com o intuito de abrir espaços alternativos aos vetustos Anais da Academia
para o debate de questões científicas e a ventilação das novidades que fervilhavam
na profissão.

As elites letradas da cidade eram o público-alvo dos artigos escritos em 1880 em
defesa da causa microbiana da febre amarela e da inoculação do anti-séptico capaz
de interromper a marcha da doença, matando quaisquer parasitas infiltrados no
corpo de suas vítimas. Freire também se dirigia, ora com pedagógica condescen-
dência, ora com dogmático furor, ao contingente majoritário da profissão que, a seu
ver, praticava a arte de curar de maneira empírica, não científica, charlatanesca até.
Queria persuadir seus pares da superioridade de um medicamento cujo uso só se
generalizaria com a adesão deles. O “povo ignaro” figurava nos artigos de Freire
como passivo objeto de experiência ou como o substrato social do atraso e do
preconceito.

Quando deu à luz a vacina, três anos depois, quem a recolheu simbolicamente
nos braços foram a “efígie da Redenção dos Cativos” e aquela plebéia de barrete
frígio e carnes robustas, consagrada pela Revolução Francesa como representação
plástica da liberdade e do republicanismo.

O fato científico a legitimar era o Criptococo xantogênico domesticado, conver-
tido em agente profilático benéfico capaz de proteger o corpo coletivo da Nação
contra o mal que constituía o principal obstáculo a seu progresso econômico e à
sua civilização moral e material.

Tirando proveito da conjunção favorável de circunstâncias a que aludimos, Freire
buscaria ativamente a adesão voluntária do “povo” através de anúncios, artigos,
visitas sistemáticas a cortiços e estalagens, a hospitais, à hospedaria dos imigrantes,
aos navios que fundeavam na baía.25 Ele encontrou surpreendente acolhida nas
camadas populares. Os movimentos republicano e abolicionista ajudaram-no a rea-
lizar a aspiração de converter a vacina em instrumento da “regeneração social da
Pátria”, na mesma medida em que a vacina e seu inventor ajudaram a revestir as
lanças políticas destes movimentos com o aço da ciência – uma ciência feita por
brasileiro para resolver uma questão nacional.

Até a Proclamação da República, os dados revelam o crescimento do número de
vacinações efetuadas no Rio de Janeiro e em outros centros urbanos do Sudeste.
Concomitantemente, encrespava a rejeição nas instituições que corporificavam nos-
sa cidadela científica, em particular a Academia Imperial de Medicina. Nos próxi-
mos capítulos, identificarei os vários fios e meadas em que se enredaram as inven-
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ções de Freire. O leitor encontrará na armação e no decurso das novas controvérsias
aqueles contrapontos já identificados nas querelas sobre o salicilato de sódio: terri-
tórios profanos e sagrados que se excluem ou interpenetram; opiniões de leigos e
especialistas que se somam ou rejeitam; cientistas cooperando ou competindo, va-
lidando seus resultados experimentais dentro e fora dos muros de sua cidadela.

O principal concorrente era João Batista de Lacerda, subdiretor e logo chefe do
mais bem equipado laboratório de medicina experimental do Império, situado em
posição excêntrica à daqueles que descrevemos. Tanto o Criptococcus xanthogenicus,
do catedrático de química orgânica da Faculdade de Medicina, como o Fungus
febris flavae, do fisiologista do Museu Nacional, eram plantas microscópicas com
propriedades simétricas às da vegetação macroscópica dos trópicos, o que permitia
explicar a sazonalidade das epidemias e outros traços epidemiológicos da febre
amarela. A equipe de Lacerda cogitou em desenvolver uma vacina, mas não o fez,
em parte por causa dos números e do tumulto consumados pelo rival. O número de
indivíduos que se submeteu voluntariamente à vacina saltou de 418 em 1883-1884
para 3.576 durante a epidemia de 1888-1889, representando esta última cifra um
aumento de 855,50% em relação à dos vacinados no primeiro verão (Quadro I).

As vacinações no Rio ajudaram a repercutir o trabalho de Freire no exterior.
Procuraremos deslindar a intricada teia de relações de colaboração ou competição
entretecidas nesses anos entre personalidades e instituições médicas do Brasil, da
América e da Europa, todas interessadas na febre amarela por seus efeitos políticos
e econômicos e por sua relevância científica e sanitária.

Quando se achava na crista daquela onda que as estatísticas traduziam de forma
eloqüente, e no auge de seus conflitos com a corporação médica do Rio de Janeiro,
Domingos Freire deu sua cartada decisiva: viajou para a Europa e, em seguida, para
os Estados Unidos para defender, pessoalmente, suas teorias nas instituições de
maior prestígio na medicina experimental da época.

anos brasileiros estrangeiros

absoluto         Relativo (%)

1883-84  111  307  418             3,4
1884-85 2.186  865 3.051             24,7
1885-86 2.763  710 3.473             28,1
1888-89 2.588  988 3.576             28,9
1889-90  263  100  363             2,9
1891-92  623  377 1.000             8,1
1892-93  98  85  183            1,5
1893-94  183  107  290             2,3

TOTAL 8.815 3.539 12.354             100

Fonte: Freire, 1896.

Quadro I - Indivíduos vacinados por Domingos Freire (1883-1894)

Total
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Fê-lo meses depois de ter sido exonerado da presidência da Junta Central de
Higiene Pública pelo ministro do Império, barão de Mamoré (23 de janeiro de
1886), junto com o dr. Artur Fernandes Campos da Paz, que era também militante
do movimento republicano, apóstolo da vacina, e que viria a ser o sucessor de
Freire na cadeira de química orgânica da Faculdade de Medicina. A crise que resul-
tou na demissão dos dois foi motivada pela rumorosa questão dos “vinhos falsifica-
dos”. Freire e Campos da Paz defenderam o controle e a restrição do comércio de
bebidas fabricadas por processos não fermentativos e com ingredientes químicos
que simulavam os processos tradicionais da indústria vinícola. Defrontaram-se com
produtores e importadores de bebidas e seu principal porta-voz no campo científi-
co: o dr. José Agostinho de Souza Lima, titular da cadeira de medicina legal na
faculdade, presidente da Academia Imperial de Medicina, ferrenho inimigo de Freire
desde que fora vencido por ele no concurso para a cátedra de química orgânica
(Campos da Paz, 1886; GT, 24/1/1887).

O reconhecimento das redes transpessoais, das relações econômicas, coações
políticas e institucionais e da força dos paradigmas cognitivos não deve embaciar a
percepção do peso que tinham no curso dos acontecimentos as mesquinharias
ligadas à malquerença ou ao compadrio. Afinal, naquela aglomeração de cerca de
500 mil habitantes que era o Rio de Janeiro, as relações políticas eram de cunho
patrimonial, as relações familiares, de cunho ainda patriarcal, as profissionais, forte-
mente marcadas por privilégios cartoriais. A coisa pública começava a conquistar
espaços aos domínios privados da sociedade escravocrata, e as coordenadas de
espaço e tempo que estruturavam o cotidiano urbano ainda conferiam feição quase
pessoal à maioria das intrigas e relações tecidas por seus habitantes.

Domingos Freire permaneceu em Paris durante todo o primeiro semestre de 1887.
Freqüentou o Museu de História Natural, a Sociedade de Biologia, a Academia das
Ciências, a Academia de Medicina, a Escola Prática de Altos Estudos, a Sociedade
Francesa de Higiene e o Instituto de Terapêutica Dosimétrica. Em seguida, participou
de um Congresso Médico Internacional em Washington. Nestas viagens estabeleceu
contato com gente de renome: Vulpian, Bouley, Charcot, Cornil, Chantemesse, Joseph
Jones, Walter Wymann, etc. Para os fins que desejamos alcançar, mais importante que
o teor exato dos pronunciamentos emitidos lá fora a respeito de seu trabalho, e a
natureza precisa das relações que estabeleceu com estas personalidades, é o significa-
do que tais relações e pronunciamentos adquiriram aqui, depois de serem reduzidos
a pulsos telegráficos, de viajarem pelos extensos cabos elétricos que já interligavam
os continentes, depois de serem recodificados em letras de fôrma pelos jornalistas e
retraduzidos em não sei quantas rodas de conversa pela cidade e País adentro,
sofrendo a cada passo a refração imposta pelas expectativas, ideologias e predisposi-
ções dos atores que operavam a difusão destas notícias. Sim, porque cada passo de
Freire na “capital do mundo” foi notícia na capital brasileira.

Nas polêmicas que sustentou aqui na década de 1890, ele usou com freqüência
e grande proveito o capital simbólico acumulado nesta segunda expedição científi-
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ca aos centros de civilização. Veremos a apoteose que foi o regresso ao Brasil, sua
glorificação como herói da ciência nacional, por obra, sobretudo, dos alunos das
escolas superiores, dos clubes republicanos e das sociedades abolicionistas. Isso
robusteceu a credibilidade de seus fatos científicos e alterou, substancialmente, o
perfil social dos vacinados, registrando-se, então, maciça adesão das camadas médias
ao profilático da febre amarela.

Foi no auge de sua popularidade e no apogeu estatístico das vacinações que
veio a lume o relatório de George Sternberg, médico militar que presidia a American
Public Health Association e que logo se tornaria uma espécie de ministro da Saúde
dos Estados Unidos.

Segundo os autores que escreveram sobre a história da febre amarela, o relatório
foi aceito pela comunidade científica internacional como prova definitiva de que os
sul-americanos haviam fracassado em suas tentativas de isolar o micróbio e produ-
zir uma vacina eficaz. Até o Instituto Pasteur, que mantivera prudente reserva, cor-
roborou o inquérito norte-americano. Na perspectiva destes autores, tais documen-
tos encerram uma era nos estudos bacteriológicos da febre amarela e deixam como
saldo um Domingos Freire desacreditado e solitário. Exame mais cuidadoso das
fontes históricas, sobretudo daquelas geradas no Brasil, não apenas revelam aspec-
tos pouco edificantes e pouco conhecidos do inquérito de Sternberg, como contra-
riam a idéia de que Freire se tenha tornado, assim de repente, carta fora do baralho.
Talvez se possa atribuir a ilusão de ótica a duas distorções metodológicas: atrelar a
análise do personagem ao juízo de que sua relevância deriva só do erro que cometeu,
e explicar sua trajetória apenas a partir do reflexo que produziu nos juízos de valor
emitidos por seus competidores, que também postulavam teorias equivocadas.

A debacle de Freire levou uma década para se consumar. Durante esta sobrevida,
continuou no epicentro de lutas protagonizadas por diversos atores e instituições
do País e do exterior, sofrendo os efeitos e influenciando a dinâmica de processos
e circunstâncias de variada natureza naquela conjuntura tormentosa da vida política
e social do Brasil. O fato de atravessar ou catalisar situações conturbadas até sua
morte, em 1899, torna sua trajetória um bom fio condutor para o exame de outros
personagens notáveis que com ele interagiram nesse período tão ofuscado da histó-
ria das ciências médicas no Brasil. Se as aulas e palestras que proferiu, os artigos e
livros que escreveu, as iniciativas e posições que adotou na fase ascensional de sua
vida contribuíram, positivamente, para renovar a formação e mentalidade dos médi-
cos e para impulsionar os movimentos de transformação do regime político e das
relações sociais no País, sua reação às forças e aos processos que o empurravam
para fora de cena cumpriram, negativamente, papel não menos relevante para o
amadurecimento e a coesão do grupo mais jovem de médicos que iria “regenerar”
a medicina brasileira no começo do século XX.

Para balizar a decolagem das duas gerações que vamos colocar em conflito – a
de Domingos Freire e a de Oswaldo Cruz – recorro a alguns documentos que
sintetizam bem as tendências em curso no momento em que foram produzidos.
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Profundo conservadorismo emana da fala do secretário-geral da Academia Im-
perial de Medicina ao inaugurar a década de 1880. Seu culto às tradições era exacer-
bado pela percepção da ameaça representada pelos movimentos e pelas idéias que
agitavam o cenário político e cultural do País. “A Academia, afastando-se (...) das
flutuações contínuas, dá preferência à estabilidade dos seus administradores. (...)
Tréguas às inovações, respeito à experiência”, clamava José Pereira Rego Filho, às
vésperas da reviravolta que desapearia ele e o pai (barão do Lavradio) do comando
da instituição. A Academia não encarava com bons olhos

esse afã, com que se quer aproveitar, hoje, só o que exprime novidade. O que é
produto da moda não tem aplicação para ela, que, tendo origem mais afastada,
sustenta com prazer as suas antigualhas (...) Ainda que se a repute retardatária,
não pode seguir a fatídica escola de desprezar-se o que é antigo (...) . Longe disso
(...) consagra-lhe a devoção que ele exige. (...) É preferível sempre a luz modesta
do dia aos deslumbramentos que despertam os fogos cambiantes da noite. (ABM,
v. XXXII, p. 12-6)

Creio que o discurso proferido à mesma época pelo acadêmico Manoel José de
Oliveira Filho, diretor do Hospital Real Militar do Rio de Janeiro, expressava a visão
predominante entre seus pares – seus coetâneos, sobretudo – a respeito das entu-
siásticas adesões que a teoria de Pasteur, especificamente, obtinha entre médicos da
geração graduada no Rio e na Bahia por volta dos anos 1870. Os “parasitistas”
queriam “fazer uma invasão e inversão na patologia”, mas teriam o mesmo destino
do brousseísmo, do organicismo de Paris e do vitalismo de Montpellier: depois de
impor “dogmas admiráveis”, “heresias que espantam”, estavam reduzidos a “um ou
outro princípio modificado e adequado à verdadeira escola, (...) à escola do ecletismo
racional”. O fecho do discurso era a seguinte advertência: “a doutrina parasitária
não pode ter entrada na ciência, ser aceita in totum, como querem os seus apaixo-
nados (...) o tempo e a calma dos espíritos lhe farão a justiça devida”.26

Década e meia depois, representantes de todos os ramos da profissão médica
reuniram-se para render homenagens ao fundador desta doutrina e para proclamar
que ela constituía o núcleo de certezas de suas disciplinas e a bússola de suas
práticas (Nascimento et al., ABM, 1894-1895, v. LX, p. 122).

Nenhuma doutrina conquistou em tão pouco tempo a universalidade de domínio
como a doutrina de Pasteur (...). É que, apesar de mil combates que sofreu ao seu
nascer, ela vinha completa das mãos do seu fundador, e hoje legiões de sábios
em toda parte do mundo se atiram pressurosos a desbastar os caminhos que ele
traçou: (...). Garantida pela desinfecção rigorosa, a cirurgia faz prodígios com que
jamais sonhara; a medicina, de agressiva torna-se de mais a mais defensiva, rodean-
do os indivíduos de meios de resistência; e, conhecendo o inimigo, faz-lhe guerra
direta para impedir o seu ataque (...). A higiene deixa de ser um repositório de
disposições banais e eleva-se à altura de importante ciência, servindo de porten-
tosa alavanca ao progresso do século.
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Este é um trecho do discurso com que o secretário-geral da Academia de Medi-
cina inaugurou a sessão solene em homenagem a Pasteur, falecido em 28 de setem-
bro de 1895. É claro que não podemos tomar ao pé da letra os artifícios de retórica
usados em milhares de discursos como este, que ecoaram, então, mundo afora. A
revolução pasteuriana não gozava ainda da estabilidade e eficácia que tais palavras
sugeriam, e não completara a transformação do senso comum de leigos e médicos.
Tanto que combates decisivos seriam travados entre nós, em seguida, para convertê-
la em pedra angular da clínica e da saúde pública. Mas uma mudança apreciável de
mentalidade já tinha ocorrido. Podemos aferi-la pelos títulos das teses defendidas
nas faculdades, pela generalização de certos hábitos entre os habitantes das cida-
des, pelos anúncios de remédios publicados nos jornais e até mesmo pela infiltra-
ção da palavra “micróbio” em simples documentos administrativos redigidos por
funcionários de baixo escalão. Além disso, os pasteurianos que iam levar a cabo a
entronização da microbiologia na saúde pública e na clínica já ocupavam suficien-
tes postos no aparelho de Estado e nas instituições médicas para tornar viáveis estes
combates.

Os do Rio de Janeiro estavam todos presentes à sessão solene em homenagem a
Pasteur, todos exceto o “patriarca da bacteriologia”, o “Pasteur brasileiro”, nosso
personagem principal, Domingos José Freire.27 Esta ausência, que será explicada
adiante, tomo como marco divisor de duas fases do processo de institucionalização
da revolução pasteuriana no Brasil.

Notas

1 Bega (1897). Sobrepus ao Apolo aí designado – “humilde teatrinho onde se costumava encenar a ópera

cômica e os títeres” – o Apolo que realmente existiu no Rio de Janeiro, até 1916, dedicado à represen-

tação de gêneros similares e de muitas das peças de Artur Azevedo. Ver Documentação da Fundação

MUDES/Fundação Rio; Maurício ([196-?], p. 165-7); Silva (1931-1938, p. 81-5); Sousa (1960, v. 2, p. 450).

2 A sessão inaugural numa sala da rua do Ouvidor teve lugar em 8 de julho de 1896. Em dezembro de

1894, os cariocas já tinham vibrado com cenas de uma briga de galos reveladas em menor escala, a cada

espectador individualmente, pelo kinetoscópio de Edison (Süssekind, 1987, p. 39-40).

3 Bega, 1897, p. 10. Alessandro Francesco Tommaso Antonio Manzoni (1785-1873), poeta, dramaturgo e

romacista italiano, autor de um dos mais conceituados romances históricos da literatura universal, I

promessi sposi (Os noivos, 1827), compôs a ode Il cinque maggio (O cinco de maio, 1821) após a morte

de Napoleão (DLarousse, 1975, v. 9, p. 4.252).

4 Policarpo Quaresma veio à luz no Jornal do Commercio, em 1911, depois em romance (1916). Perso-

nificação do anti-herói, pregava a salvação nacional pela volta às raízes, em confronto com o duro

realismo do marechal Floriano, nacionalista de outra cepa. À época, as representações sobre a Nação

eram refundidas pelas expedições enviadas ao interior do Brasil por Oswaldo Cruz, nacionalista também

(ver Thielen, Alves, Benchimol, Albuquerque, Santos e Weltmann, 1991).
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5 Bega (1897, p. 22-3). As flores vinham com dedicatória do dr. Nicolas Rossas Torre, médico argentino

que reivindicava a descoberta da causa e cura do câncer. Admirador de Freire, era também considerado

charlatão por muita gente. Na GN (8/11/1891, p. 6) lê-se, por exemplo: “Dr. Rossas Torres – especialista.

Sífilis, cancros, cancróides, gota, reumatismo, hidropisias, moléstias da pele, febres de mau-caráter,

quistos, moléstias dos ovários e tumores de qualquer natureza, sem auxílio do ferro cortante, etc., rua

dos Andradas, no 43”.

6 Educador de certo renome na época, dirigiu, até 1862, o Colégio de São Cristóvão, na rua do Pedregu-

lho, no 56. Publicou A paixão de Olímpia (Rio de Janeiro, Casa Garnier) (Blake, 1970, v. 2, p. 212). O

filho aparece como Freire Junior na DLarousse e em Magalhães (1932, p. 209-210). A data de nascimento

(1843) indicada nos necrológios da GN (22/8/1899) e do BM (XIII, n. 33, 1/9/1899, p. 317-20), é confir-

mada pela certidão de óbito. No JC e em O País (23/8/1899) consta 1849. Na Pasta Domingos Freire

encontrada na Academia Nacional de Medicina, consta 1842.

7 A data de formatura indicada pela GN (22/8/1899) coincide com a referência à tese em Magalhães

(1932): 1866. Segundo o JC e O País (23/8/1899), doutorou-se em 1869 (teria 20 anos). Freire consta

como aluno do sexto ano na “Relação dos alunos que durante o ano passado (1866) seguiram para o

Exército e Armada em operações de guerra contra o Paraguai” (Relatório da Repartição dos Negócios do

Império 1867, Memória da Faculdade de Medicina, fl. 20, AN).

8 Redigiu dois trabalhos que têm relação com a experiência de guerra: Notícias clínicas da campanha

do Paraguai (1876); e Acidentes que complicam os ferimentos por arma de fogo com aplicação à cam-

panha do Paraguai (1877). Em 24 de setembro de 1870, como 1o cirurgião contratado (dez. 1868), foi

um dos condecorados com a Ordem Imperial do Cruzeiro e as de Cristo e da Rosa (Cavaleiro da Ordem

do Cruzeiro pelo combate das Cordilheiras) (Diário Oficial, 3o trimestre, Guerra do Paraguai, Col. 290,

AN, fl. 139, Col. 4). Em 1871 era citado como 2a cirurgião do Corpo de Saúde do Exército; em 1873,

como cirurgião-mor de brigada honorário; e, no ano seguinte, como oficial honorário-major (Almanaque

1871, 2a parte, fl. 374; Almanaque 1873, 2a parte, fl. 396, e 3a parte, fl. 91; e Almanaque 1874, 2a parte, fl.

402, e 3a parte, fl. 90, Col. 289, AN).

9 Tese de concurso: Da eletricidade em geral e em particular da eletricidade animal (1871). Mais tarde,

explicaria: “Conquanto a minha tenção fosse concorrer para a seção cirúrgica, na qual me tinha prepa-

rado pelo tirocínio de clínica e operações de alta cirurgia nos hospitais de sangue da campanha, todavia

por acordo com um distinto colega, que tinha pretensões na mesma seção, preferi apresentar-me pela

seção de ciências acessórias. As vagas eram três e os candidatos quatro. (...) Fomos classificados os drs.

Souza Lima, Benjamin Franklin e eu” (Freire, 1897c).

10 No concurso derrotou o dr. Agostinho de Souza Lima, que ocupou depois cargos importantes no

aparelho de Estado e em instituições médicas, e que nunca lhe perdoou o revés. A prova escrita versou

sobre Cloral e clorofórmio (1874). A tese foi Estudo analítico e comparativo dos principais ácidos orgâ-

nicos (1874). Freire ocuparia a cátedra até a jubilação em 1895. Para ingressar no Hospital da Saúde, da

Santa Casa da Misericórdia, em 1873, foi dispensado de concurso por Zacharias de Góes e Vasconcellos,

provedor da instituição e seu amigo (BM, XIII, n. 33, 1/9/1899, p. 319).

11 Aluno de Justus von Liebig, em Giessen, e assistente de J. B. A. Dumas, Charles Adolph Wurtz (1817-

1884) sucedeu este último como titular da cadeira de química orgânica, química mineral e toxicologia na

Faculdade de Medicina de Paris. Em 1875, quando Freire foi seu aluno, tornou-se o primeiro ocupante

da cadeira de química orgânica na Sorbonne. Descobriu as aminas (1849), criou um método de síntese

orgânica usando o sódio (1855), descobriu, também, o glicol e decifrou a constituição da glicerina. Foi

eleito para a Academia das Ciências em 1867. Em 1869, iniciou a publicação com outros químicos

franceses do Dictionnaire de chimie pure et appliquée, que concluiu em 1878. Foi editor dos Annales de

chimie et de physyque (Encyclopaedia Britannica, v. 23, p. 818; DLarousse, v. 15, p. 7.127).

microbios e mosquitos.p65 12/5/2011, 22:4645



46

12 D. Pedro II esteve na Exposição Universal de Filadélfia (EUA), seguindo depois para o Antigo Conti-

nente (26/3/1876 a 26/9/1877). Segundo Freire (1877, p. 25), seu prestígio entre os cientistas constituía

um dos raros contrapesos à visão de que o Brasil era uma “China americana”.

13 Apresentou trabalho sobre o uso do estanho em artefatos domésticos: Sur l’étamage (1876). Relata as

conclusões do congresso em Freire (1876b, p. 32-41).

14 No relatório do primeiro semestre, avalia as ciências físico-químicas na França e explica como orga-

nizar um laboratório e como generalizar o estudo daquelas ciências no Brasil. No quarto semestre,

relaciona matérias dadas nas Universidades de Bonn e Berlim e descreve laboratórios das Universidades

de Marburgo e Leipzig. Em anexo, reproduz trabalho seu: “Dos movimentos giratórios da cânfora: suas

causas, suas leis e relações com a constituição molecular dos corpos. Trabalhos experimentais do relator

com 29 figuras intercaladas no texto” (1876). O relatório do terceiro semestre cobre Universidade de

Londres, University College, Royal School of Mines, Pharmaceutical Society of Great-Britain, St.

Bartholomew’s Hospital College, Guy’s Hospital Medical School e Universidade Livre de Bruxelas. O do

quinto semestre dá um panorama de diversos países da Europa, inclusive escolas politécnicas e asso-

ciações científicas de cidades universitárias, com ênfase nas Universidades de Berlim e Viena, que Freire

considera as melhores instituições germânicas. No último, compara a instrução superior da Itália e da

Prússia. Conclui com “O nosso estado e o que fazer para melhorá-lo” (1878b).

15 Ver Edler (1992, p. 218-9). Pode-se confrontar cursos e professores da faculdade em 1849 e 1850-1889

em Santos Filho (1991, v. 2, p. 115-8, 125-35).

16 “Noticiário – Doutora brasileira” (JC, 1881, p. 235). D. Pedro II contribuiu com um conto e quinhentos

mil réis anuais durante o curso. Segundo Santos Filho (1991., p. 14, 106-7), a primeira mulher diplomada

no Brasil foi a gaúcha Rita Lobato Velho Lopes (1867-1954), na Faculdade de Medicina da Bahia, em 10/

12/1887. Um ano depois, doutorou-se no Rio outra gaúcha, Ermelinda Lopes de Vasconcelos (1866-

195?). Esta escola já havia diplomado, como parteiras, várias estrangeiras. A mais atuante, inclusive na

Academia de Medicina, foi madame Durocher (1834). Nos Estados Unidos, cerca de 390 médicas exer-

ciam a profissão (“Noticiário – Doutoras americanas”, JC, 1882, p. 237-8).

17 Foram construídos dois grandes anfiteatros e se ampliou o de química. A biblioteca passou a receber

periódicos estrangeiros. Os laboratórios descritos em “Noticiário – Faculdade de Medicina” (JC, 1881, p.

673) e “Noticiário – Museu anatomopatológico” (idem, p. 186) não coincidem exatamente com os 11

listados por Edler. Na Bahia, inauguraram-se pouco depois um laboratório de anatomia e fisiologia

patológica, uma sala para dissecação e um horto botânico (“Inauguração de laboratórios na Faculdade

da Bahia”, JC, 1882, p. 41-2).

Não encontrei informação precisa sobre os lugares onde funcionava a faculdade. A partir de 1808, por

determinação de d. João, aulas de cirurgia começaram a ser ministradas no Hospital Militar, no Morro do

Castelo. Em 1813, foram fundadas as Academias Médico-Cirúrgicas de Salvador e do Rio de Janeiro. Esta

funcionou precariamente na Santa Casa da Misericórdia, transformando-se em Faculdade de Medicina em

1832. Seu currículo foi modificado segundo projeto da Sociedade de Medicina e Cirurgia, fundada em

1829. A faculdade teve diversos endereços. Em 1845, a biblioteca e a secretaria ficavam no Hospital Militar,

as seções de anatomia, operações e partos, numa casa cedida pelo governo na praia de Santa Luzia, e as

clínicas, na Santa Casa da Misericórdia. Em 1850, transferiu-se para um sobrado na rua dos Barbonos, no

66, mudando-se em 1856 para o antigo Recolhimento dos Órfãos da Misericórdia. Parece que a renovação

sob Sabóia não alterou a dispersão e precariedade dos prédios. Os cursos eram dados no hospital da Santa

Casa da Misericórdia, na Casa de Saúde de Nossa Senhora da Ajuda, à rua da Ajuda, no 68, na casa do Largo

da Misericórdia, no 7; no chamado Pavilhão e em duas salas “A” e “B” (“Noticiário – Faculdade de Medici-

na”, JC, 1881, p. 182-183). Só na República, na gestão de Aloísio de Castro (1914-1924), pôde a faculdade

unificar a maioria das seções no prédio projetado pelo mesmo arquiteto do Instituto Oswaldo Cruz, na

Praia Vermelha (ver Benchimol, 1990; Magalhães, 1932; Lobo, 1967-1969).
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18 Seu titular, o dr. João Martins Teixeira, estava na Europa aperfeiçoando-se. Para lá viajara também o

dr. João Baptista Kossuth Vinelli, lente de fisiologia. No Aviso em que os instruía a aprender nos centros

mais notáveis de suas especialidades, Sabóia advertia: “todo o futuro científico de nossa Pátria depende

das pesquisas instituídas nos laboratórios, e em toda a parte do mundo civilizado esses princípios estão

estabelecidos como axiomas” (Edler, 1992, p. 217).

19 Eis a relação dos trabalhos que pretendia reunir em outro volume: 1) Análise química e determinação

das falsificações da peptona Chapoteant, com a designação de um novo reativo para reconhecimento da

gelatina, e a demonstração da causa de não se transformar esta em geléia pelo resfriante. 2) Análise

química da peptona Defresne e exame comparativo com a precedente. 3) Análise química e determina-

ção das falsificações da injeção vegetal de matico, de Grimault. 4) Idem, idem do xarope de lacto-fosfato

de cal, de Dusart. 5) Idem, idem do creme de subnitrato de bismuto, de Grimault. 6) Análise química do

cereal denominado arroz dos Pampas, e avaliação do seu poder nutriente. 7) Novo aparelho para dosar

os gases dissolvidos nos líquidos orgânicos, dispensando a bomba pneumática a mercúrio. 8) Fundação

de um novo método de síntese, o das absorções lentas, e obtenção por este método de dois corpos

cristalizados pertencentes à série aromática. 9) Análise química, qualitativa e quantitativa, de uma água

mineral artificial e estudo comparativo com algumas fontes naturais. 10) Estudos sobre a natureza e

propriedade da caiaponina. 11) Pesquisas sobre uma nova celulose isomérica com celulose ordinária.

12) Estudos microscópicos sobre a putrefação e modificações que pode sofrer a marcha evolutiva da

fermentação pútrida. 13) Aplicação geral da relação entre a homologia, o peso molecular e a densidade

em referência à água e aos princípios orgânicos que contêm elementos minerais na sua molécula (“O

professor Domingos Freire”, JC, 1882, p. 44).

20 Além das Lições de química orgânica professadas na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro

(1880), Freire escreveu Da síntese em química orgânica (Tese de concurso ao lugar de lente da Escola

Politécnica, 1880). “Algumas obras escritas no século passado, reimpressas em várias edições, chegaram

até as primeiras décadas deste século e foram amplamente utilizadas pelos estudantes. Dentre elas,

cumpre notar Noções elementares de química médica, de Manoel Moraes e Vale, publicada em 1872-

1873, as Noções de química geral, 1875, de João Martins Teixeira, e as Lições de química orgânica, de

Domingos José Freire, publicadas em 1880” (Matias, “Evolução da química no Brasil”, em Ferri e Motoyama,

1979, v. 1, p. 104).

21 “Laboratório de Higiene” (GN, 12/1/1884, p. 1). Traz regulamento anexo ao Decreto no 9.993 de 22/

12/1883 que reorganizou o laboratório. Em “Laboratório de Higiene” (GN, 17/1/1884, p. 1), encontram-

se instruções do ministro do Império ao presidente da Junta de Higiene relativas ao controle dos alimen-

tos e bebidas consumidos pela população.

22 Pasteur (1881, I, p. 85-90). Também em British Medical Journal (1881, ii, 283); The Lancet (1881, ii, p.

271).

23 O percurso de Freire é contemporâneo e parecido com o do espanhol Jaime Ferrán, que desenvolveu

uma vacina contra o cólera. Equivoca-se, porém, Bornside (1991, p. 516) ao afirmar que, em 1885, o

médico espanhol “foi o primeiro a empregar uma vacina para produzir imunidade ativa contra uma

doença bacteriana em seres humanos”.

24 Os obituários publicados em 1899 relacionam outros títulos: condecorado com medalha de 1a classe

pelo Congresso Médico Internacional de Washington (1887); medalha conferida pela Mocidade Acadê-

mica da Bahia (1887); condecorado com o Oficialato da Rosa e Hábito de Cristo; medalhas na campanha

contra Paraguai conferidas pelas repúblicas da Argentina e do Uruguai e pelo governo brasileiro. Mem-

bro da Sociedade de Higiene de Paris, do Colégio Cirúrgico de Filadélfia, da Academia Médico-Farma-

cêutica de Barcelona, do Serviço Antropométrico da França.
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25 As vacinações começaram no instituto onde se inoculava a antivariólica, mas logo foram levadas aos

cortiços e demais habitações coletivas do Rio de Janeiro. Muita gente parece ter acreditado que a vacina

de Freire imunizava também contra a varíola. Na investigação feita em 1887, Sternberg (1890, p. 524-

526) observou: “O próprio dr. Freire não encontrou tempo para efetuar as vacinações entre essas

pessoas pobres dos cortiços, delegando o trabalho a certos apotecários. Um deles, sr. Telles (...) transmi-

tiu-me a surpreendente informação de que nenhuma das pessoas inoculadas com o ‘micróbio atenuado’

da febre amarela tinha contraído a varíola durante a recente epidemia ocorrida no Rio, levando-me a

inferir que a vacina representava uma proteção contra ambas as doenças.”

26 Oliveira (1880-1881, p. 216, 217, 236-7). Cirurgião-mor de brigada, Manoel José de Oliveira Filho

(1828-1883) doutorou-se no Rio de Janeiro e ocupou o lugar do conselheiro Jobim na Academia de

Medicina. Os Anais  trazem numerosas comunicações suas. Travou interessante polêmica com o diretor

do Hospital da Marinha sobre hospitais de isolamento (ABM, 1883-84, v. XXXV, p. 309-330).

27 Na sessão realizada na Secretaria do Interior, na noite de 12 de outubro de 1895, aberta por Alfredo

Nascimento, secretário-geral da Academia, Silva Araújo leu extensa biografia do cientista francês. Outros

acadêmicos – João Batista de Lacerda, Ismael da Rocha, Souza Lima e Clemente Ferreira – abordaram

aspectos de sua obra científica. Discursaram representantes da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio

de Janeiro (Antônio Dias de Barros), do Centro Farmacêutico (Silva Braga), e do corpo discente da

Faculdade de Medicina (Moncorvo Filho e Pereira da Silva). O secretário da legação francesa agradeceu

a homenagem e o ministro a encerrou. Os diretores da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e do

Instituto Pasteur – conselheiros Albino de Alvarenga e Ferreira dos Santos – não fizeram uso da palavra.

Estavam presentes o vice-presidente da República, dr. Manuel Vitorino, o secretário de Prudente de

Morais e demais membros da Academia de Medicina. Oficiais em uniforme de gala, delegações da

Sociedade de Medicina e Cirurgia, do Centro Farmacêutico Brasileiro, do Instituto Histórico, do Instituto

da Ordem dos Advogados, da Faculdade Livre de Ciências Jurídicas e Sociais, do Grêmio dos Internos dos

Hospitais lotavam o salão da Secretaria do Interior junto com muitos estudantes, “senhores e cavalheiros

de todas graduações científicas, professores, etc.” (Nascimento et al., ABM, 1894-1895, v. LX, p. 109-25).
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