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Ao rastrearmos os elementos materiais e ideais que dão ressonância ao trabalho
de Freire, penetramos numa intricada teia de relações que envolvem personali-
dades e instituições de vários países. Como as algas e os cogumelos descritos

pelos bacteriologistas de então, que agiam sobre os homens e seu ambiente através
de tênues filamentos e frágeis sementes, os protagonistas das descobertas que estamos
examinando enredam-se, progressivamente, nesta teia de filamentos institucionais,
pessoais e cognitivos. Apesar de sua infixidez, revelam surpreendente alcance para
quem imagina que a formação de uma comunidade científica internacional se tenha
tornado palpável, para nós, só no século XX.

As fontes primárias mostram o elevado valor que tinham os juízos emitidos lá
fora sobre os trabalhos produzidos aqui dentro. Tais juízos eram incorporados,
avidamente, ao capital simbólico dos autores ou de seus adversários, e aplicados
incessantemente na ciranda retórica em que se resolviam – ou não se resolviam! –
as disputas científicas internas. Tão relevante era a sua influência sobre a correlação
interna de forças e a sorte dos fatos científicos postulados por Freire, que este
decidiu viajar para interferir, pessoalmente, naqueles fóruns de onde estes juízos
emanavam. Tendo optado pela ação extramuros no Brasil, fez tudo para penetrar
nas principais cidadelas da ciência européia.

O aparecimento de outros investigadores interessados no micróbio da febre
amarela, de médicos estrangeiros incumbidos de verificar os resultados em evidên-
cia, ou que os sistematizavam na condição de escritores de tratados médicos e obras
de vulgarização, interferia, cada vez mais, nos estudos e nas querelas que a doença
suscitava aqui. Verifica-se, também, a recíproca: nas fontes primárias, vão se multi-
plicando os indícios de que tinham crescente repercussão no exterior os trabalhos
realizados no Brasil sobre a etiologia e profilaxia da doença.

Que não nos caiba ainda uma vez a sorte de sermos o último dos convivas nos festins da
civilização e da ciência... (Joaquim Caminhoá, Boletim AIM)

Qu’il est glorieux d’ouvrir une nouvelle carrière et de paraître tout-a-coup dans le monde
savant, un livre de découvertes à la main, comme une comète inattendue,  étincelle dans

l’espace. (Xavier de Maistre)

Domingos Freire e a
rede internacional
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Que especialistas estrangeiros tivessem ascendência sobre os nacionais, isso não
espanta. Afinal, a formação de nossos médicos apoiava-se em livros, manuais e
autoridades de origem antes de tudo francesa, depois alemã e austríaca, por último,
inglesa, italiana, norte-americana, etc. Na área médica, eram ainda escassos os li-
vros didáticos de nível superior escritos em português, e os brasileiros com freqüên-
cia escreviam seus trabalhos em francês. O uso desse idioma, além de sinalizar a
dependência e de cumprir funções simbólicas relacionadas ao status profissional,
ajudava a universalizar o debate científico.

A novidade residia em que médicos brasileiros adquirissem notoriedade no
exterior, e isso, é importante frisar, não acontecia só com aqueles envolvidos na
investigação da febre amarela. A projeção externa pode ser atribuída a vários
fatores: aos méritos intrínsecos dos trabalhos, à competência profissional e ao
empenho em conquistar visibilidade nas instituições científicas hegemônicas. Era
favorecida pela multiplicação de eventos internacionais na área da higiene e da
medicina (contemplando especialidades e doenças específicas). Tinha relação,
também, com o número crescente de moços brasileiros que viajavam para a Euro-
pa, para completar lá sua formação médica e, em sentido contrário, o crescente
número de médicos europeus que se deslocavam para os Trópicos, em geral, e
para a América, em particular, em busca de materiais para suas pesquisas, de
informações para seus inquéritos, em busca de mercados promissores onde pu-
dessem exercer a profissão e granjear créditos para ascender na hierarquia profis-
sional em seus próprios países de origem.

No caso específico que estamos analisando, pesava muito a relevância internacio-
nal da febre amarela, a competição que seu estudo ensejava e, last but not least, a
dependência em que se achavam os laboratórios europeus de matérias-primas oriun-
das dos países onde a doença era endêmica. As fontes primárias mostram que
houve, no período, considerável interação ou interdependência entre os médicos
que pesquisavam ou escreviam sobre o assunto no Brasil e no exterior. Os euro-
peus, mesmo quando tinham a chance de viajar para os focos da febre amarela,
dependiam dos nativos para obter a matéria-prima de suas pesquisas (matérias
orgânicas preparadas segundo diversas técnicas, descrições clínicas, dados estatísti-
cos, observações experimentais, etc.).

É preciso não esquecer que parte ponderável da literatura médica sobre febre
amarela foi escrita no continente americano, por médicos nativos ou europeus que
emigraram do Velho Mundo naquelas décadas em que foi sacudido pelas revolu-
ções burguesas, pelo desabamento das monarquias absolutistas e pelas retaliações
perpetradas pelos movimentos de restauração.

E logo veremos que há sempre um parceiro de lá mediando a difusão das desco-
bertas realizadas por médicos americanos e tirando seu quinhão de prestígio da
repercussão obtida no cenário internacional.

Assim, se é verdade que os esculápios brasileiros, concentrados no Rio de Janei-
ro e em umas poucas cidades litorâneas, mantinham elevado grau de dependência
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em relação aos paradigmas teóricos, aos conhecimentos aplicados, às técnicas e aos
instrumentos criados na Europa, esta não era uma relação de mão única. Ademais,
os debates e as querelas que mantinham a propósito da febre amarela eram, em
larga medida, balizados por razões de ordem local. Não me refiro só a interesses
pessoais, profissionais ou corporativos enraizados na cidade. Refiro-me, também, à
produção localmente determinada de relatos clínicos e interpretações teóricas que
podiam divergir daqueles que desfrutavam de maior aceitação nos centros acadêmi-
cos europeus. Refiro-me, ainda, ao choque de concepções éticas sobre a maneira
como o médico devia se conduzir na clínica e na investigação científica, na relação
com os pacientes (ou cobaias) e com a sociedade em que vivia.

Devemos, pois, tratar a colaboração ou competição entre médicos brasileiros e
estrangeiros como dimensão importante da produção de conhecimentos sobre fe-
bre amarela, envolvendo práticas e decisões concernentes à experimentação médi-
ca e às relações econômicas, políticas e sanitárias internacionais. O chamado tifo
americano punha em jogo muitos interesses. Uma vacina eficaz, meta perseguida
por quase todos, desobstruiria a exploração da África e América, livraria o comércio
internacional de quarentenas onerosas e ajudaria a proteger as regiões meridionais
dos Estados Unidos e da Europa.

Os britânicos J. H. Sutton e J. B. Harrison, os franceses Félix Le Dantec, Hyacinthe
Vincent, Paul Gibier e Victor Cornil, o romeno Victor Babès, o norte-americano
George Sternberg são alguns dos nomes associados à verificação das descobertas
anunciadas por bacteriologistas do Novo Mundo, especialmente Domingos Freire
no Brasil, Carmona y Valle no México e Carlos Juan Finlay em Cuba. Todos tentaram
colocar seus próprios micróbios no lugar daqueles que desqualificavam. Por isso,
repetimos, não se pode subscrever, acriticamente, os juízos proferidos naquele contex-
to competitivo sem se conhecer a teia de relações e interesses em que se moviam os
atores, até porque, em última instância, estavam todos equivocados.

Manoel Carmona y Valle, o rival

Em fins de 1880, depois de defender o tratamento “científico” da febre amarela pelas
injeções de salicilato de sódio, Domingos Freire publicou a primeira sistematização de
resultados experimentais concernentes à etiologia da doença. Em 1881 e 1882 esteve,
ao que parece, ocupado com a resolução dos mistérios que envolviam o micróbio
xantogênico. A guinada em direção à vacina teve, como mostrei, relação quase imediata
com os feitos de Pasteur neste domínio, em particular a descoberta da anticarbunculosa,
espetacularmente anunciada em Poully-le-Fort. Mas a decisão de dar toda publicidade
às experiências relativas à vacina contra a febre amarela, no começo de 1883, deveu-se,
também, ao aparecimento de um competidor no continente americano: o dr. Manoel
Carmona y Valle.1 Tanto é assim que o prefácio de Études expérimentales sur la contagion
de la fièvre jaune é quase todo dedicado ao médico mexicano.
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Em 1881, este havia encontrado um cogumelo nos humores dos amarelentos. Freire
classificara o Criptococo xantogênico como alga, mas, em vez de hostilizar o rival,
apresentou-o como produtor de evidências que corroboravam sua própria descoberta.
O micróbio de Carmona y Valle era, na verdade, “igual” ao seu. Se tivesse observado
o vegetal no sangue dos homens e animais doentes em vez de cultivá-lo ao ar livre,
em resíduo de urina, teria constatado que jamais tomava a forma de cogumelo.

No referido prefácio, Freire contabilizava outros aliados. Em Havana, o dr. Gra-
nizo y Ramirez e médicos militares tinham confirmado suas observações microscó-
picas. O dr. Justin Donavan, do almirantado inglês, escrevera-lhe em 1882 que havia
curado marinheiros na Jamaica com o salicilato de sódio. Este mesmo médico se
incumbiria em 1884 de traduzir para o inglês a segunda parte de Recueil des travaux
chimiques, suivie des recherches sur la cause, la nature et le traitement de la fièvre
jaune. Nos Estados Unidos, o dr. White Walls teria conseguido resultados igualmen-
te favoráveis que eram mencionados por Corre (1882) em conhecida monografia
sobre a doença (este, na verdade, defendia a causa química da febre amarela e
descria de todos os micróbios propostos).

Os trabalhos de Carmona y Valle, principalmente as Leçons sur l’étiologie et la
prophilaxie de la fièvre jaune, contemporâneas à Doctrine microbienne de Freire
(1885), foram invocados com freqüência no Brasil por médicos que postulavam ou
refutavam micróbios amarelígenos, com a intenção, muitas vezes, de implodir a
descoberta do compatrício. Foi justamente uma comunicação do dr. Carlos Frederico,
na Academia de Medicina, “ameaçando” as doutrinas deste com a obra do mexica-
no que levou Caminhoá (pai) a fazer detalhada análise crítica dela ao longo de
várias sessões, em junho de 1886. No fim, proclamou: “O mundo médico se acha
hoje voltado para o Brasil por causa de Freire, e para o México por causa de
Carmona” (Boletim AIM, n. 23, ano I, p. 1).

Embora sua intenção fosse demonstrar a “unidade de vistas” entre ambos, ado-
tava posição tão ambígua quanto a de Freire. De um lado, ressaltava conceitos e
percepções comuns para neutralizar os adversários que, no calor das refregas lo-
cais, endossavam, acriticamente, o trabalho do mexicano, muito mais inconsistente
do ponto de vista metodológico. Caminhoá exaltava observações dele sempre que
pudessem confirmar as do amigo. Ao mesmo tempo, destacava falhas e incongruên-
cias para reduzir este rival ostensivo a uma instância imperfeita de verificação da
descoberta de Freire, decidindo em seu favor a prioridade reivindicada por ambos.

O livro de Carmona y Valle, composto de 12 lições e um apêndice vazados no
idioma da ciência, o francês, era dedicado ao general Porfirio Díaz, presidente da
república mexicana, o qual, por sua vez, subscrevia a declaração de que o compa-
triota, e ninguém mais, encontrara o tão procurado meio de aniquilar a febre ama-
rela. O beneplácito governamental, no México como no Brasil, indica o quanto a
doença era politizada na época. O prefácio era assinado pelo dr. Eduardo Liceaga,
professor de clínica cirúrgica da mesma faculdade em que lecionava o autor, e
presidente do Conselho Superior de Salubridade, cargo que assumiu em 1885 e que
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ocuparia até 1914.2 Liceaga também refutava a idéia, cada vez mais difundida no
mundo científico, de que ao professor do Rio de Janeiro pertencia a prioridade na
inoculação do micróbio da febre amarela. A primazia era de Carmona y Valle, que
já tratara do assunto em 1881. À época em que publicou o livro, já tinha vacinado
250 pessoas. Governadores de várias províncias iam em breve imunizar soldados
e civis. Carmona y Valle reconhecia que Freire começara a inocular o vômito
preto antes dele, mas reivindicava a precedência na invenção da vacina, por ha-
ver afirmado, já em 1880, que a inoculação do germe (desconhecido) não causa-
ria danos aos doentes. Valorizava o fato de haver sido citado pelo baiano Antônio
José Pereira da Silva Araújo, professor de clínica de moléstias sifilíticas e da pele
da Policlínica Geral do Rio de Janeiro, nas suas primeiras observações microscópi-
cas sobre a doença, em “A propósito do parasita da febre amarela” (GN, 6/4/1883)
e depois em “Contribuição para o estudo da etiologia da febre amarela” (UM,
1883, p. 156-63, 164-66).

Se os micróbios de Carmona y Valle e Freire possuíam algum parentesco, suas
vacinas nada tinham em comum. O primeiro introduzia o suposto agente da febre
amarela sem imprimir-lhe modificação alguma, ao passo que o segundo injetava um
micróbio que supunha haver isolado e depurado de sua virulência por sucessivas
culturas em caldo ou gelatina. “Aquele faz o que sua inteligência lhe dita e não
segue de modo algum as regras da moderna bacteriologia”, escrevia Caminhoá.
“Freire, pelo contrário, segue à risca o rigor pasteuriano, e procede com o maior
escrúpulo às culturas atenuadas.”3

Carmona y Valle preparava sua vacina com a urina dos doentes. Deixava-a eva-
porar em pratos rasos, depois secava o resíduo, supondo que o oxigênio do ar
matava os “micróbios da putrefação”. Misturava um a dois centigramas de resíduo
seco com um grama de água destilada e injetava a substância no braço esquerdo,
por via subcutânea. Sobrevinham vivo ardor e tumefação da pele no local da picada,
indisposição, febre, urinas pouco abundantes e avermelhadas, sintomas que desa-
pareciam no quarto dia e que configuravam uma “febre de aclimatação” artificial-
mente induzida pelo micróbio contido no resíduo da urina.

Ao contrário do Rio, a cidade do México, onde residia, ficava num altiplano
raramente atingido pela febre amarela. Iniciou, então, os seus estudos, em 1881,
com doentes e matérias orgânicas vindos de Veracruz, um dos principais focos do
Continente.4 Para Carmona y Valle, a chave do enigma etiológico residia no decrés-
cimo da uréia na urina dos doentes. Pautando-se pelas experiências de Claude
Bernard com animais que padeciam as conseqüências do acúmulo dessa substância
no sangue após a extirpação dos rins, estabeleceu a equivalência do envenenamen-
to urêmico com a febre amarela. Os sintomas pareciam-lhe os mesmos – febre,
agitação, náuseas, vômitos escuros – e as taxas elevadas de uréia no sangue po-
diam, inclusive, servir para o diagnóstico da enfermidade. “A uréia, pois, é para ele
a verdadeira causa do mal, apesar de mais tarde atribuí-lo a um micróbio parasita”,
anotaria Caminhoá em seu estudo crítico (Boletim AIM, 1/6/1886, p. 2).
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Logo o médico mexicano detectou granulações móveis de cor amarela na urina
dos doentes e concluiu que ocasionavam as lesões descritas pelos patologistas e
acatadas por quase todos os clínicos, especialmente a suposta degenerescência
gordurosa do rim e de outras vísceras. Semelhantes à gordura, as granulações espa-
lhavam-se por toda a “economia”, obstruíam os túbulos do rim, provocando a su-
pressão da urina, o acúmulo da uréia no sangue e, por conseqüência, os sintomas
da doença, inclusive a icterícia – a característica amarelidão da pele – provocada
pela “icteroidina”, um corante secretado pelos corpúsculos que conservavam seu
movimento oscilatório por mais de três anos no resíduo de urina seca. “Assim como
eu, o dr. Freire viu essas granulações crescerem e transformarem-se em (...) esferas
sólidas e amareladas.”5 E ambos viram-nas se romperem, quando maduras, para
espalhar nova safra de grãos no organismo infectado.

Em princípio tudo se passava como se fossem, de fato, os criptococos de Freire,
até que apareciam filamentos característicos de cogumelos, os micélios, em tama-
nha profusão que, ao fim de um ou dois dias, impregnavam completamente a at-
mosfera do laboratório. Baseando-se em Sedillot, Carmona y Valle classificou-os
como Peronospora luteum Carm (Boletim AIM, 8/8/1886, p. 10b).

Em desacordo com o bacteriologista brasileiro, negava a transmissão da febre
amarela de doente a doente, recorrendo ao mesmo argumento dos infeccionistas do
Rio de Janeiro: indivíduos atacados em Veracruz não comunicavam a doença às
pessoas com quem conviviam na cidade do México (aqui, o termo da equação era
Petrópolis). O complicado polimorfismo de seu micróbio explicava melhor do que
a teoria do contágio as sutilezas da transmissão indireta.

Segundo definições atuais, polimorfismo designa, em botânica, órgãos ou plantas
que assumem diversas formas sob influências externas e endógenas. Uma espécie
polimorfa apresenta características distintas em diferentes lugares. Em química, são
substâncias que cristalizam em diferentes sistemas. Em genética, é a ocorrência simul-
tânea na população de genomas que apresentam variações nos alelos de um mesmo
lócus, resultando em diferentes fenótipos, cada um com uma freqüência determinada.
No período que estamos analisando, o polimorfismo tinha nas ciências da vida uma
abrangência maior, e era ele próprio um conceito tão polimórfico que se tornava
muito pouco preciso. Veremos adiante que foi o traço dominante das teorias de João
Batista de Lacerda. Era bem mais contido na de Freire, por ser a vacina incompatível
com um germe que mudasse tanto de forma sob a influência do meio.

O cogumelo de Carmona y Valle assumia pelo menos duas formas: a Peronospora
e a Mucedinea – a primeira geradora da doença no meio orgânico interno, a segun-
da associada ao meio externo. Depois de penetrarem no organismo, os esporos da
Mucedinea geravam células repletas de zoósporos, isto é, esporos que podiam se
mover por meio de cílios ou flagelos, atacando, assim, os rins, as células nervosas,
as fibras musculares, todos os órgãos e tecidos irrigados pelo sangue, cujas lesões
embasavam o complexo patológico conhecido por febre amarela. O doente não
comunicava a outra pessoa a doença porque os zoósporos que expelia não engen-
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dravam, imediatamente, a Peronospora lutea. Era necessário que estas “sementes”
germinassem no meio externo e dessem origem aos esporos da espécie intermediá-
ria, a Mucedinea, pois só estes podiam invadir o organismo saudável. Para funda-
mentar a teoria, reportava-se a outros exemplos de polimorfismo e gerações
alternantes no reino dos vegetais e entre os vermes, “mas tudo teoricamente”, la-
mentava Caminhoá, “sendo para desejar que descesse à observação direta”, uma
vez que não explicava que experiências fizera para verificar o confuso método de
reprodução descrito no livro (apud Boletim AIM, 8/6/1886, p. 9-10).

Tal como a alga de Freire, o cogumelo de Carmona y Valle hibernava durante o
inverno e por isso não havia epidemias nessa época do ano. Sob o efeito do calor
e da umidade readquiria sua vitalidade. Navios e objetos transmitiam a febre amare-
la por serem propícios à germinação das sementes que, então, se espalhavam pelo
ar, infectando tripulações, passageiros e habitantes das cidades portuárias.

Depois de destampar a vidraria toda de seu laboratório, o médico mexicano veri-
ficou que estes “corpúsculos germes” possuíam espantosa resistência. Submeteu-os à
ação do bicromato de potássio, sulfato de sódio, ácido crômico, picrocarminato de
amônia, álcool absoluto, terebintina, bálsamo-do-canadá, clorofórmio, sulfato de co-
bre, clorureto de zinco, suco do limão, ácido nítrico, biclorureto de mercúrio, água
oxigenada, ácido fênico, salicilato de sódio... nenhum dos anti-sépticos e desinfetan-
tes aconselhados pela higiene aniquilou aquelas ardilosas plantas microscópicas que
se aglomeravam em pelotas, sacrificando-se as da periferia para resguardar a vida das
que ficavam ao centro. Foram postas a ferver por mais de uma hora, foram escaldadas
em óleo aquecido a 160º, e saíram ilesas. Um frio de 20º abaixo de zero, obtido com
“misturas refrigerantes”, não matou nem uma sequer. A ciência achava-se, portanto,
desarmada para a luta contra um inimigo que resistia a tão duras provas. A única coisa
a fazer era diminuir o mais possível o número dos invasores, seja expelindo-os por
meio de purgativos, sudoríficos e diuréticos, seja matando-os por meio de interven-
ções a que poucos pacientes resistiriam (apud Boletim AIM, 8/6/1886, p. 15b-16a).

Na opinião de Caminhoá e de outros bacteriologistas, Carmona y Valle fora
vítima de uma armadilha que já iludira muitos exploradores do mundo dos infinita-
mente pequenos: os chamados movimentos brownianos. O nome vem de Robert
Brown. No começo do século XIX, ele verificou que partículas de matéria sólida,
orgânica ou inorgânica, que denominou “moléculas ativas”, exibiam movimentos
muito parecidos com os dos infusórios quando se encontravam em suspensão em
água ou outro fluido. A assimilação do movimento browniano à vida, proposta nos
anos 1870 por alguns dos investigadores que se debruçavam sobre o mundo
microbiano, constituía, para Charles Robin, “um erro dos mais graves e dos mais
singulares que pode ensejar a tendência a substituir as suposições à observação”.6

Caminhoá atribuía à pobre metodologia de pesquisa de Carmona y Valle o
insucesso de suas tentativas de cultivar o micróbio, de observar e descrever correta-
mente o modo de reprodução e a morfologia dos esporos e das formas adultas. A
primeira regra que transgredira fora não cultivar e isolar seu cogumelo em meios de
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cultura, segundo as técnicas consideradas imperativas pelos caçadores de micróbios.
As observações extraídas do resíduo da urina induziam a erro, uma vez que as
impurezas e os micróbios em suspensão na atmosfera fatalmente se depositavam no
líquido que era deixado em pratos descobertos a evaporar lentamente. Outro calca-
nhar-de-aquiles era a ausência de experimentação com animais. Não podia ter cer-
teza de que o cogumelo era o agente da febre amarela sem que esta fosse induzida
artificialmente em laboratório.

O mexicano argumentava que ele só engendrava a enfermidade ao encontrar
condições especialíssimas para se reproduzir no meio exterior e infeccionar o orga-
nismo. Suas propriedades mais notáveis – polimorfismo e geração alternante –
inviabilizavam o cultivo em meios artificiais e a infecção experimental. Argumenta-
va, ainda, que se podia demonstrar a natureza parasitária de uma doença por cami-
nho alternativo ao de Pasteur e Koch: demonstrando-se a presença constante do
germe naquela doença e sua ausência constante em outras, assim como sua capaci-
dade de explicar melhor as formas e os sintomas do mal. Mas a prova de que o
Peronospora luteum inexistia em outras doenças residia no fato de nenhum autor
haver descrito semelhante cogumelo antes dele.

“Quantas vezes os homens da ciência passam despercebidamente por qualquer
ser não classificado, que mais tarde é estudado por outros naturalistas (...) ainda
mais, no mundo dos microscópios”, redargüia Caminhoá. Lembro que sua intenção
não era anular a descoberta do mexicano, mas demonstrar que era tecnicamente
imperfeita, e que a estas imperfeições se devia o erro de não reconhecer, no pouco
que observara, o micróbio já descoberto e melhor descrito pelo professor de quími-
ca orgânica do Rio de Janeiro. Catedrático de botânica e zoologia médicas na mes-
ma faculdade, o conselheiro atribuía ao parco conhecimento das ciências físicas e
naturais a dificuldade que tinham este e outros clínicos de compreender o mundo
microbiano e a antipatia que devotavam ao árduo trabalho requerido para desven-
dar este universo inacessível ao olhar desarmado.

Houve época, não muito remota (...) em que as referidas ciências eram tidas
como acessórias da medicina (...) [e] estudadas perfunctória e rapidamente (...):
não admira que no fim de pouco tempo, fossem esquecidas; fato de que alguns
médicos de talento, porém pouco eruditos, faziam alarde! (...) todos falam hoje
em micróbios, porém bem poucas pessoas das que têm esta palavra na boca
fazem uma idéia clara dos seres cujo nome pronunciam, ou conhecem exatamen-
te o papel que os micróbios representam na natureza. (Boletim AIM, 15/6/1886,
p. 15a)
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O que diziam os sábios de além-mar

Foi em 1885 que Manoel Carmona y Valle e Domingos José Freire publicaram
suas obras basilares. Para este foi, também, um ano de incessantes duelos retóricos
na Academia de Medicina. Item importante das recapitulações a posteriori do que
se passou então é a intervenção (indireta) de um adversário de peso: ninguém
menos que Robert Koch. Seu porta-voz foi Araújo Goes, que, na sessão de 19 de
janeiro de 1886, declarou que tivera a oportunidade de ler, dias antes, uma carta da
Alemanha que referia a opinião daquele sábio. “Efetivamente Koch (...) disse que os
trabalhos do dr. Freire revelam a mais profunda ignorância do microscópio e que o
autor deveria ir para a escola aprender Física e Fisiologia. Perguntou ainda, admira-
do, como queria o dr. Freire que funcionasse uma máquina elétrica com o circuito
aberto, conforme vê-se em uma estampa de seu livro.” Caminhoá redargüiu que
conhecia a carta. Koch criticara apenas a imperfeição das estampas. Não emitira ainda
juízo sobre o trabalho científico. “Foi isso que ele escreveu também ao professor
Freire, de um modo muito polido e imparcial” (Boletim AIM, n. 14, ano I, p. 1-2).

O microbiologista alemão foi uma cartada introduzida no debate para contra-
arrestar a pressão dos acadêmicos que desejavam investigar, e não reprimir, a
vacina de Freire. E para neutralizar o impacto de uma comunicação feita por
Caminhoá: por ordem do governo espanhol, acabara de ser instalado em Porto
Rico um laboratório destinado ao estudo do micróbio da febre amarela e de sua
vacina. Leu, então, carta do chefe do laboratório, dr. Fernández Alvarez, que
estivera no Rio em 1884, como integrante de uma “comissão científica espanhola”,
para verificar os estudos de Freire. Tinha regressado convicto dos resultados ob-
tidos por este. Na carta, dizia que os médicos de Porto Rico estavam entusiasma-
dos com a vacina. Pedia, inclusive, autorização para traduzir para o espanhol a
doutrina microbiana de seu inventor. As relações deste com a Jamaica e com o
almirantado inglês, a medalha concedida pelo Conselho Geral da Guiana France-
sa (um dos títulos que exibiu ao ingressar na Academia) parecem indicar que o
cenário da utilização da vacina alcançara abrangência geográfica bem maior do
que a descrita anteriormente.

Curiosamente, nenhum adversário de Freire citou um inquérito arrasador que foi
publicado em meados de 1884 em The Lancet, o mais importante periódico médico
inglês, de ampla circulação internacional. Era assinado pelos drs. J. H. Sutton e J. B.
Harrison, e fora realizado em Barbados, ilha das Pequenas Antilhas, a pedido do
Colonial Office. Em artigo publicado no mesmo jornal, em 27 de setembro, Freire
contestara os resultados do inquérito. Na réplica publicada em fevereiro de 1885,
Sutton e Harrison explicaram que tinham originalmente a esperança de confirmar as
asserções contidas em Études experimentales sur la fièvre jaune, a começar pela
suposta ação patogênica das terras que cobriam as sepulturas de amarelentos. Freire
questionara o uso de terra tratada pela cal, o que admitiram ter feito só em dois dos
vinte casos examinados. Argumentara, também, que em vez de cultivarem os micró-
bios encontrados, tinham se limitado a injetar em cobaias essas terras em solução. E
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insistira em que a inoculação das culturas do Criptococo xantogênico em porquinhos-
da-índia sempre produzia resultados fatais:

O dr. Freire parece esquecer que não nos queixamos da ausência de virulência
em nossas culturas; elas se revelaram intensa e rapidamente fatais. O que obser-
vamos (...) foi que um caldo puro exposto ao ar livre, fora do laboratório, por 15
minutos e depois colocado numa incubadora à temperatura de 98,6o F por 20
horas, sob as mesmas condições que os outros materiais quanto a tamponamento,
etc., mostrou-se tão fatal quanto a cultura de terra de sepultura, terra comum dos
campos ou aquela feita diretamente a partir de um cadáver (caso de febre amare-
la). Os sintomas durante a doença dos animais e as lesões observadas post-mortem
foram em todos os casos muito similares, e em nada parecidas com a febre ama-
rela no corpo humano (...).

Mas se as cobaias morreram de septicemia, questionara Freire, como não acha-
ram nenhuma bactéria no sangue? Redargüiam os inquisidores que havia formas de
septicemia em que nenhum traço de vida bacteriana era encontrado no corpo logo
após a morte. E virando contra Freire a pergunta, indagavam: se era febre amarela,
como não havia nenhuma bactéria no sangue? Em comunicação à Academia das
Ciências de Paris, este relatara a morte de numerosas cobaias infeccionadas pela
atmosfera de seu laboratório. Perguntavam, ainda, como era possível que os ani-
mais não morressem fora dali em tempos de epidemia. Repudiavam, ainda, a sus-
peita externada por Freire de que os micróbios tivessem perecido durante o ano
decorrido entre a morte do doente e a realização das experiências. “Seguramente,
os esporos destes organismos não teriam perecido nesse intervalo, e não se poderia
atribuir a um caixão de madeira dos que se vendem no comércio o poder de impe-
dir a disseminação do contágio de um cadáver de febre amarela em putrefação para
o solo circundante.”

O intervalo se devera aos obstáculos criados pela autoridade que tinha substituído
o patrocinador do inquérito, o governador-em-chefe das Índias Ocidentais, que
regressara à Inglaterra. Com o respaldo do Army Medical Department, o interino
proibira a continuação das experiências, sob pretexto de que eram perigosas para a
saúde pública. Na época, Sutton e Harrison examinavam as propriedades tóxicas de
vários meios de cultura semeados com terras. Testavam, também, as propriedades
da cal viva como bactericida do solo. Ficaram, assim, impedidos de tocar em qual-
quer sepultura pelo espaço de um ano e, por isso, não tinham conseguido concluir
o inquérito. Admitiam, portanto, que os estudos de Freire não podiam ser descarta-
dos sem verificações suplementares.

Os danos causados pelos ingleses foram contrabalançados pela investigação de
um francês, feita, também, na América Central. O trabalho que o dr. Claude Rangé,
médico de primeira classe da marinha francesa, publicou no início de 1886 foi
imediatamente abraçado pelos seguidores de Freire, visto que descrevia micróbios
parecidos e confirmava a viabilidade das vacinações. Um resumo foi lido pelo infa-
tigável Caminhoá na Academia Imperial de Medicina, em 4 de maio.7
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Rangé fora enviado às Ilhas Salut, na Guiana Francesa, em março do ano anterior.
O presídio que havia ali – e cujas entranhas nefandas mais tarde seriam desnudadas
pela extraordinária narrativa de Henri Charriere, o Papillon – era devastado por
uma enfermidade que podia ser febre amarela. Pairavam dúvidas a esse respeito
porque os médicos da marinha estavam seguros de que a doença só grassava quan-
do era importada por algum navio procedente de zona infectada. A primeira epide-
mia teria vindo do Pará, em 1850, pelo Le Tartare. Cinco anos depois, o Gardien
trouxera outra de lá. A de 1877 tivera a mesma origem. Em 1885, porém, não
houvera importação naquelas ilhas raramente visitadas pelos passageiros de bordo.
O chefe do serviço de saúde local atribuía a anomalia à conservação de vestígios
materiais das epidemias precedentes, que teriam resistido às limpezas e desinfecções.

A primeira providência de Rangé foi colocar em prática as medidas profiláticas
recomendadas pelo Conselho de Salubridade: incineração das roupas de cama e
demais pertences dos mortos; fervura de toda roupa usada pelos enfermos; desin-
fecção dos objetos na estufa seca ou úmida; raspagem, fumigação com vapores de
cloro e caiação dos alojamentos. Tais providências inspiravam-se na suposição de
que a febre amarela era infecto-contagiosa, de que os micróbios podiam exercer
danos mesmo dessecados, por meio de esporos, por exemplo, como os do
carbúnculo.

Depois de acionar as medidas emergenciais, Rangé pôde se ocupar do hipotéti-
co micróbio. A primeira coisa que fez foi verificar se procediam os fatos relatados
por Domingos Freire quanto à transmissibilidade da doença (apud Bérenger-Féraud,
1890, p. 734). Concluiu, primeiro, que era transmissível a animais; segundo, que a
transmissão se fazia por meio de germes contidos no sangue, no vômito negro e na
atmosfera; terceiro, que os líquidos de cultura possuíam maior virulência que os
humores naturais. E a conclusão mais importante para os seguidores de Freire: ao
passar de cobaia a cobaia, a virulência decrescia, o que tornava possível a obtenção
de um líquido atenuado para servir de vacina. Só que a vacina cogitada por Rangé
consistia na inoculação do vapor d’água condensado nas enfermarias em que se
achavam os doentes de febre amarela. Com este líquido, obtivera os sintomas mais
leves nas cobaias, e nele encontrara em menores proporções os “elementos figura-
dos” que pareciam ser a causa da doença. A identidade e morfologia destes perma-
neceram, contudo, indefinidas, pois não possuía os instrumentos necessários para
levar adiante a investigação.

Não obstante a fragilidade dessas observações, para Caminhoá representavam
“prova eloqüente do modo sério e consciencioso por que o professor Freire faz seus
trabalhos, que cada vez mais chamam para nós as atenções do mundo científico”.

Outros nomes povoavam já, ou estavam em vias de adentrar o território cognitivo
e institucional em que se dava a caça ao micróbio da febre amarela. Freire fez o
possível para incorporá-los ao rol dos que corroboravam sua descoberta. Após a
viagem à Europa, trocou o Criptococo pelo Micrococo xantogênico, o que facilitou a
conversão em aliados de bacteriologistas cujos resultados pareciam destoar dos seus.
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É o caso do médico romeno Victor Babès (1854-1926), que iria se destacar pelos
estudos sobre o mormo e a lepra e como fundador do Instituto de Patologia e
Bacteriologia de Bucareste. Em 17 de setembro de 1883, comunicara à Academia
das Ciências de Paris haver encontrado nos tecidos do fígado e dos rins de indivíduos
mortos de febre amarela micrococos com forma de grãos elípticos, agrupados dois
a dois (diplococos) ou simulando filamentos homogêneos, como micélios, sob len-
tes menos possantes que sua objetiva de Zeiss. É o caso, também, de Capitan e
Charrin e de Matienzo, que encontraram micrococos em matérias orgânicas colhi-
das no Senegal e em Veracruz, respectivamente. Em 1884, Girard, cirurgião-em-
chefe do Hospital do Panamá, viu no sangue dos doentes células iguais às de Freire.
Três anos depois, Maurel, outro médico da marinha francesa, apresentou à Socieda-
de de Biologia nota confirmando as pesquisas do brasileiro.8

O dr. Issartier, um dos depoentes arrolados em Doctrine microbienne de la fièvre
jaune, recebeu meio grama de cultura atenuada em cada braço no Rio de Janeiro,
horas antes de embarcar. Seu depoimento foi escrito a bordo do Gironde, a cami-
nho de Bordéus: “estou tão convencido que só lamento uma coisa, não poder me
fazer inocular, consecutivamente, o criptococo não-atenuado”. Descreveu com de-
talhes os sintomas que lhe acometeram e prometeu exibir os três gramas de vacina
que levava consigo na sociedade de fisiologia e anatomia de sua cidade. Não só
cumpriu a palavra, como a publicou, na Revue Sanitaire de Bordeaux (1886, p. 7):

Todas as acusações lançadas contra o perigo dessas inoculações rapidamente
tombaram diante da eloqüência dos fatos. O sr. Freire e seus alunos tinham, por
ocasião de minha última viagem (...) praticado mais de 5 mil vacinações sem
nenhum acidente. De resto, seria estranho que um governo encabeçado por um
sábio tal como S. M. dom Pedro tivesse encorajado, como fez, uma tentativa tão
criminosa como a inoculação de matérias tóxicas, ou tivesse se prestado, como se
quis dar a entender, à comédia das vacinações d’aqua simplex !

Em 21 de dezembro de 1886, a Gazeta da Tarde noticiou que Domingos Freire
viajaria em breve para a Europa:

Em Paris, para onde ele vai diretamente, puseram à sua disposição os laboratórios
da Escola Prática de Altos Estudo, onde nada lhe faltará para que vulgarize os
seus trabalhos. Essa consagração que os vultos da ciência lhe fazem há de lhe
servir de consolo contra os pequenos botes de seus detratores (...). A sua viagem
à Europa há de ser um triunfo estrondoso que o encherá de glória e honrará a
nossa Pátria.

O jornal que entoava tais loas em sua honra era um importante baluarte da
campanha abolicionista. Fora adquirido em 1881 por José do Patrocínio, um de seus
mais inflamados e talentosos propagandistas. Além de ser hábil no uso das palavras
com que invectivava os adversários, em manifestos e artigos polêmicos, dedicava-se
ativamente à organização de núcleos abolicionistas e redes clandestinas para pro-
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mover fugas de escravos. Freire e Patrocínio mantiveram, ao que parece, ligação
bastante estreita nesses anos que precederam a Proclamação da República. Além
das afinidades ideológicas, deve ter contribuído para isso a convivência na Faculda-
de de Medicina, onde Patrocínio se graduou em farmácia (1874). E, também, o fato
de compartilharem um estilo que é visível tanto nas palavras como nas atitudes com
que perseguiram e defenderam suas invenções. Foram ambos publicistas inflama-
dos. Na caudalosa produção literária de Freire em defesa de suas causas médicas,
nota-se a mesma tenacidade, o mesmo ardor que o jornalista investiu em suas
causas políticas. E na construção do aerostato Santa Cruz, malograda empresa a que
Patrocínio consagrou seus derradeiros anos, após as decepções causadas pelos ho-
mens que lhe usurparam a República, há o mesmo grain de folie que se nota nas
ações desesperadas de Freire para evitar a queda de sua vacina.9

Em julho de 1886, logo após a eleição do jornalista para a Câmara Municipal do
Rio de Janeiro, como candidato da Confederação Abolicionista, Freire parabenizou-
o publicamente, externando, na linguagem engajada dos panfletos, a comunhão de
idéias acerca do regime social que ambicionavam para o País:

Vossa palavra inspirada fez vibrar, enfim, a nota da opinião nacional na urna do
sufrágio popular; e a bandeira negra do escravagismo deve a esta hora estar
coberta de vergonha, abatida diante do protesto solene do brioso eleitorado
fluminense. Continua vossa sagrada missão, ó apóstolo do abolicionismo!
Savanarola da liberdade! Saúda-vos o humilde soldado da democracia. (GT, 5/7/
1886, p. 1)

Para o autor destas palavras, a vacina contra a febre amarela constituía um
artefato do progresso social, desde o princípio dedicado à causa da abolição e,
como já disse, o ímpeto das vacinações deveu-se, em parte, ao apoio dos movimen-
tos abolicionista e republicano. A Gazeta da Tarde e a Gazeta de Notícias (onde
Patrocínio colaborava também) respaldaram-nas durante todo o período em que
seu inventor foi alvo de críticas cerradas na Academia de Medicina. Em março de
1887, já em Paris, este teve a oportunidade de reafirmar seus vínculos com o
abolicionismo. Ao ler em O País (8/3/1887) a notícia sobre o falecimento, na Casa
de Detenção, de Tobias, escravo sexagenário cuja propriedade lhe era atribuída,
imediatamente enviou à redação do jornal um desmentido. Tobias pertencia a um
homônimo. “Faço esta declaração para evitar equívocos que muito ofenderiam aos
meus sentimentos de sincero abolicionista. Não possuo escravos” (10/5/1887).

Como mostrei, Freire procurou legitimar sua descoberta em território profano,
repudiando de maneira ostensiva o fórum que era tido por seus pares como o lugar
adequado para validar questões relativas à higiene e à medicina. A presidência da
Junta Central de Higiene Pública foi importante, dando-lhe, inclusive, alguma imu-
nidade contra o poder que a Academia tinha. Quando foi destituído do cargo,
diminuíram as facilidades para as vacinações e, na Academia, sua descoberta esbar-
rou no impasse verbalizado pelo barão do Lavradio. Que se suspendesse a discus-
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são sobre febre amarela e se aguardasse o desenrolar dos trabalhos efetuados neste
domínio, até que se acumulasse o cabedal científico necessário para uma conclusão
satisfatória. Idêntico juízo foi formulado pelo médico francês Hyacinthe Vincent, em
1888, nos Archives de Médecine Navale (v. 51, p. 229), depois de uma viagem a
Havana, onde examinou demoradamente os trabalhos de Finlay: a solução do pro-
blema árduo da determinação da natureza da infecção amarílica está ainda muito
longe de ser obtida. Entre o criptococo de Freire, o cogumelo de Lacerda, o cladothrix
de Carmona, o Microccocus tetragenus de Finlay, as ptomaínas bacterianas etc., a
escolha é bem difícil de fazer (...) O futuro decidirá; adhuc sub judice lis est (apud
Bérenger-Féraud, 1890, p. 733).

Foi nesse contexto que Domingos Freire viajou para a Europa. Optou por defen-
der suas descobertas nas instituições de maior prestígio na medicina experimental
de seu tempo. Compreendeu que só se faria respeitar no País conquistando fama no
exterior – regra que no início do século XX seria aproveitada, com mais sabedoria,
por Oswaldo Cruz, em proveito de seu instituto de medicina experimental (atual
Fundação Oswaldo Cruz). Freire contou com o auxílio de dois “discípulos” de Pasteur
que já tinham algum trânsito entre as personalidades e instituições científicas fran-
cesas. Um foi Claude Rebourgeon, aquele veterinário que d. Pedro II contratou para
fabricar a vacina antivariólica. O outro foi Paul Gibier, naturalista-auxiliar no Labo-
ratório de Patologia Comparativa do Museu de História Natural em Paris.10 Ambos
figuram como co-autores das duas notas que Freire apresentou à Academia das
Ciências de Paris (Instituto de França), em 1887, notas que representam os pontos
mais altos de sua expedição à Europa.

Em abril de 1886, às vésperas de deixar o Brasil, Rebourgeon divulgou mais uma
apologia do “sábio brasileiro”, tão elogiosa quanto a carta publicada em janeiro de
1884. Em ambas, apresentava-se aos letrados da Corte como um investigador que
viera para cá recém-saído dos laboratórios da Escola Prática de Altos Estudos, “im-
pregnado”, ainda, da “essência científica” que irradiava Pasteur, seu mestre. Depois
que concluiu a montagem do instituto vacínico de Pelotas, em março de 1884,
passou uma temporada na Europa, retornando ao Brasil em novembro. É quase
certo que tenha sido ele o portador dos trabalhos de Freire que Jules Rochard
dissecou na Academia de Medicina. E não resta dúvida de que se empenhou a
fundo para estabelecer em favor do brasileiro a prioridade na descoberta do micró-
bio e da vacina em outras associações científicas francesas. Na Sociedade de Biolo-
gia de Paris levantaram-se objeções:

O sr. Cornil foi o primeiro a suscitar dúvidas, dizendo que ele havia examinado
certas preparações histológicas, alguns fragmentos de cadáveres autopsiados de
febre amarela que lhe haviam sido enviados do Brasil, etc. Eu tenho o maior
respeito pelo sábio professor da faculdade (...) mas não pude privar-me de lhe
responder, como o sr. Bouley, que ele podia cometer um erro não estando num
meio favorável para que pudesse ver e formar um juízo. (GT, 21/4/1886)
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Bouley, que era presidente da Academia das Ciências, leu aí a comunicação de
Rebourgeon. Após descrever, com detalhes, as pesquisas que havia testemunhado,
este solicitava que fosse “estabelecida para o sr. Freire, a questão de prioridade”
(CRendus, n. 19, 10/11/1884, v. XCIX, p. 806). Segundo Rebourgeon, todos aplaudi-
ram. O mais entusiasmado era Vulpian, que via “na inoculação preventiva da febre
amarela pelo método Pasteur o remédio, o único remédio verdadeiro que podia
trazer, se não o desaparecimento do flagelo, ao menos sua atenuação mais ou
menos completa”. Em novembro de 1885, enviou a Bouley as estatísticas tabuladas
por Freire, mas o veterinário francês faleceu antes que pudesse apresentá-las. “Eu o
senti tanto mais quanto nesse momento a febre reaparecia não somente no Brasil
porém nas possessões francesas de Caiena, na costa da África e no golfo do México,
e seria bom que a grande voz daquele que se fez durante a sua vida o propagandis-
ta dos trabalhos do sr. Pasteur, ajudasse a vulgarizar as investigações e as descober-
tas do dr. Freire” (GT, 21/4/1886).

Na manhã de 8 de novembro de 1884, Rebourgeon visitou Pasteur. Diz que
relatou, tintim por tintim, as pesquisas do bacteriologista do Rio de Janeiro: o culti-
vo do micróbio da febre amarela, a identificação de suas características morfológicas
e fisiológicas, as provas do contágio, a transformação em vírus vacinal benigno,
sempre seguindo os passos do mestre. “Ele me ouvia e me interrogava: mostrou-se
surpreendido por muitos detalhes porém nenhum o achou incrédulo.” Contou-lhe,
ainda, que o imperador do Brasil, aquele ilustre mecenas da ciência, fora em pessoa
consagrar a obra de Freire, autorizando-o a começar as vacinações na espécie hu-
mana. Falou dos esplêndidos resultados alcançados em quatro meses, em mais de
400 pessoas. Pasteur mostrou, então, a carta que d. Pedro lhe tinha escrito, lamen-
tando não poder atender ao pedido de usar os condenados à morte no Brasil como
cobaias para suas experiências. A intenção do cientista francês era inocular neles a
vacina anti-rábica, que ultimava. No relato de Rebourgeon – como em outras ver-
sões acerca desta correspondência –, consta que as experiências concerniriam a
uma vacina contra a febre amarela. Na carta que publicou em A Gazeta da Tarde,
em abril de 1886, contrapôs estas manifestações favoráveis ao brasileiro à hostilida-
de que lhe devotava o corpo médico de sua cidade.

Tenho analisado as discussões (...) nas quais (...) o público, que nada entende de
ciências médicas, tem sido tomado como juiz, e tenho procurado em vão (...) a
causa de tantas censuras feitas a uma descoberta de um interesse tão elevado para
vossa glória nacional. Tenho procurado sobretudo esclarecimentos nos debates
científicos sem achar uma única base repousando sobre a experimentação (...). Eu
não tenho o que aplaudir nem o que criticar às discussões da Academia de Medici-
na do Rio de Janeiro, lamento somente que tenham sido, como o são muitas vezes
em França, absolutamente estéreis. (...) Quanto a mim, voltando à França, eu cha-
marei de novo a atenção do meu governo e das nossas sociedades científicas para
esta questão, tanto por patriotismo para o meu país, como para cumprir um dever
de amizade que devo ao modesto professor da Faculdade de Medicina do Rio de
Janeiro. (...) amo o Brasil e tudo o que é progresso nesse belo país me interessa (...)
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À mesma época, numa sessão da Academia, Caminhoá comparou a guerra im-
placável que seus pares moviam a Freire às “honrosas provas de animação e apre-
ço” que recebia de médicos estrangeiros. Araújo Goes contrapôs “as apreciações
pouco lisonjeiras, senão mesmo condenatórias” emitidas por homens do maior con-
ceito: além de Koch, citava Babès, Trouessart e Carmona y Valle. “Ao lado destes,
poderia também mencionar o nome insuspeito de Pasteur, que ainda não quis
pronunciar-se a respeito.”11

Pasteur e a febre amarela

A alusão ao nome de Pasteur não era casual. Médicos e autoridades brasileiros
nutriam a expectativa de que pudessem virar o jogo da febre amarela, descobrindo
o micróbio e a vacina verdadeiros. Tal expectativa constituía o cerne da correspon-
dência de d. Pedro II com o cientista francês.

Na década de 1870, o monarca fez rápida visita a seu laboratório, na Escola
Normal Superior de Paris, e em seguida concedeu-lhe a comenda da Ordem da
Rosa. Um legítimo Habsburgo reinando nos Trópicos, fascinado pelos sábios euro-
peus, não poderia deixar de seduzir o espírito conservador de Pasteur, nem sua
visão prática das necessidades e perspectivas da ciência que fundava.12 As vitórias
contra os inimigos microscópicos que quase levaram à ruína a indústria da seda e
que sabotavam o vinho, a bebida nacional dos franceses, eram celebradas por uma
opinião pública ávida de compensações às humilhantes cláusulas do tratado de
Frankfurt, que pusera fim à guerra franco-prussiana (1870-1871), determinando a
entrega à Alemanha de duas províncias, Alsácia e Lorena, além de 5 bilhões de
francos.

A visita do monarca brasileiro não foi motivada apenas pelo amor diletante às
ciências. O país que governava, recém-saído da guerra contra o Paraguai, dava
início ao processo de modernização que ia conduzi-lo a outro patamar da divisão
internacional do trabalho, aos trancos, transigindo com os interesses e mais rara-
mente vencendo as resistências internas dos grupos dominantes ligados ao trabalho
escravo, ao capital mercantil e ao aparelho de Estado. A dinâmica deste processo,
mais acentuado no Sudeste cafeeiro e em seu empório, o Rio de Janeiro, era deter-
minada pela chamada Segunda Revolução Industrial, à frente da qual achava-se,
ainda, a Inglaterra. O aço disseminava-se sob a forma de maquinismos e artefatos
que robusteciam o capital constante da indústria, que aceleravam os meios de trans-
porte e alavancavam o comércio internacional a níveis e latitudes jamais vistos.
França, Alemanha, Itália, Estados Unidos e outros países revolucionados também
pela grande indústria competiam com os ingleses na conquista de fontes de matérias-
primas e mercados para seus produtos. Enquanto as doutrinas de superioridade
racial e determinismo geográfico exaltavam a sangrenta partilha da África e a ocu-
pação da Ásia, os trens e navios a vapor levavam aos confins do Globo os bens
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materiais e culturais da civilização européia. Concomitantemente, as exportações de
capital, sob a forma de empréstimos públicos e investimentos diretos, associadas à
transferência de novos conhecimentos e tecnologias e de especialistas versados
nelas tornavam-se os componentes principais das relações internacionais. Isso re-
dundou no aparelhamento de sociedades periféricas como a brasileira para respon-
derem aos novos fluxos comerciais e às exigências que as elites locais passaram a
ter em relação a seu hábitat urbano, a seus meios de vida e formas de sociabilidade.

Durante o Segundo Reinado, o Brasil recorreu amplamente aos capitais, à ciên-
cia e a técnicos europeus e, em menor escala, a capitalistas e profissionais nativos
adestrados em escolas do Antigo Continente, para viabilizar a implantação de
tramways, ferrovias, armazéns e docas, redes de água e esgoto, iluminação a gás e
outros serviços públicos.

A extinção do tráfico negreiro, o fortalecimento do Estado, o crescimento das
exportações de café, a expansão demográfica e urbana, a gradativa ampliação do
trabalho livre nas cidades pari passu ao remanejamento de escravos para o Vale do
Paraíba, via tráfico interprovincial, tinham consolidado a hegemonia do Sudeste.
Contudo, as mudanças em curso nas relações sociais e técnicas de produção logo
iriam cindir esta região numa área escravista decadente e uma área de fazendas
capitalistas dinâmicas. O confronto entre o Vale do Paraíba e o Oeste Paulista ajuda-
ria a esfacelar as bases de sustentação do regime monárquico, substituído pela
República em 1889. Mas nos anos 1870, o império de d. Pedro II e dos barões do
café vivia o apogeu de sua grandeza e estabilidade. As benesses da civilização
começavam a se irradiar pelos centros urbanos do litoral, e na perspectiva das elites
letradas que desfrutavam delas, o Brasil saíra do marasmo cultural e das agitações
políticas dos primeiros decênios para se reencontrar com seu destino de país essen-
cialmente agrícola, em uma nova ordem mundial.

Um dos motivos, então, da visita de d. Pedro II ao laboratório de Pasteur foi, ao
que tudo indica, o desejo de obter a indicação de um químico versado nos proces-
sos de fermentação para o corpo docente da Escola de Minas ideada pelo engenhei-
ro francês Henri Gorceix, nos moldes da École de Saint-Étienne. Seria inaugurada
em outubro de 1876 em Ouro Preto, capital da província de Minas Gerais, e passaria
a formar engenheiros para minas e estabelecimentos metalúrgicos.13

Na época, era objeto de intensas controvérsias nas associações científicas france-
sas a teoria de Pasteur sobre as fermentações, como processos biológicos resultan-
tes da ação de microrganismos específicos, capazes de explicar, também, a patogenia
de doenças infecciosas. D. Pedro II relacionou-se com um de seus adversários, o
químico Edmond Fremy (1814-94), autor da importante Encyclopédie chimique e de
pesquisas sobre o cimento, a produção artificial de pedras preciosas e a metalurgia
aplicada à fabricação de canhões. Este lhe remeteria carta (MI, maço 169, doc.
7.754) e um livro, Sur la génération des ferments, defendendo a idéia de que os
fermentos eram criados pelo próprio organismo, ao contrário do que supunha Pasteur.
O transporte pelo ar era fenômeno acidental, que nada tinha a ver com as infecções.
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Quem se candidatou a um cargo num dos laboratórios que o monarca brasileiro
cogitava fundar foi o irmão de Émile Duclaux, o cientista que iria suceder Pasteur
na direção de seu instituto, vinte anos depois. Louis Duclaux fora preparador de
química na Faculdade das Ciências de Clermont Ferrand, coadjuvando Émile, o
titular da cadeira. Serviram ambos como colaboradores de Pasteur na investigação
sobre os microrganismos que infeccionavam o bicho-da-seda e intervinham nas
fermentações. Louis Duclaux aprendera a tratar o vinho, adestrara camponeses no
uso de microscópios e auxiliara os estudos sobre a fabricação da cerveja em Clermont
Ferrand. Largara, então, o emprego na faculdade para se dedicar à implantação do
processo pasteuriano em diversos estabelecimentos vinagreiros da França. “Assegu-
ro que esse processo, que poderia sem dúvida alastrar-se no Brasil, me é perfeita-
mente familiar do ponto de vista prático”, escreveu em julho de 1875 (MI, maço 172,
doc. 7.883).

O fato de não ter vindo para o Rio não impediu que se estreitassem as relação de
d. Pedro II com Pasteur. Com certeza o voto deste foi importante para a eleição do
primeiro como associado estrangeiro à Academia das Ciências de Paris, onde apre-
sentou diversas comunicações na década de 1880 concernentes à astronomia – a
ciência que mais o fascinava – e a trabalhos de súditos seus.14 A bolsa de d. Pedro,
que eram os cofres do Brasil, sempre esteve aberta às solicitações do cientista
francês em benefício de seus pares: a edificação de uma estátua em homenagem ao
químico Jean-Baptiste André Dumas; ajuda à Société de Secours des Amis des Sciences
para socorrer as famílias dos pesquisadores que morriam na miséria.15 E quando a
Academia das Ciências tomou a iniciativa de abrir uma subscrição internacional, em
março de 1886, para fundar um estabelecimento destinado ao tratamento da raiva
com a vacina recém-descoberta por Pasteur, o monarca brasileiro foi um dos pri-
meiros a contribuir, com soma tão expressiva que lhe valeu um busto no saguão do
Instituto Pasteur, inaugurado em Paris em novembro de 1888. Tomou, inclusive, a
iniciativa de enviar o dr. Augusto Ferreira dos Santos, professor de química mineral
na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, para estudar o método de inoculação
contra a hidrofobia. Tivemos, assim, nosso Instituto Pasteur também, inaugurado
um pouco antes do parisiense, num prédio da rua das Laranjeiras, em 25 de feverei-
ro de 1888. Vinculado à Santa Casa da Misericórdia, restringiu-se à preparação e
aplicação da vacina. Não foi, como a matriz, fermento para o avanço da microbiologia
no País.16

Em junho de 1882, o imperador tinha enviado a Pasteur a tese de concurso do dr.
João da Costa Lima e Castro, que assumiria a segunda cadeira de Clínica Cirúrgica de
adultos (logo irá desempenhar papel importante na história que narramos). “Em to-
das as partes afirmam-se as conseqüências, em medicina e cirurgia, da teoria dos
germes”, respondera-lhe, então, o cientista francês (MI, maço 187, doc. 8.501).

Foi na década compreendida entre 1877 e 1887, entre os seus 55 e 65 anos de
idade, que conduziu a microbiologia para dentro da medicina. A descoberta do
vibrião séptico, dos estafilococos responsáveis pelos furúnculos e pela osteomielite,
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do estreptococo que ocasionava a infecção puerperal e do pneumococo, a institui-
ção da assepsia (Lister) e da anti-sepsia como procedimentos obrigatórios para a
higiene, a cirurgia e os laboratórios, o desenvolvimento das vacinas contra o cólera
das galinhas e o carbúnculo dos carneiros pavimentaram o começo desta fase. A
medalha de ouro que a Sociedade dos Agricultores de França concedeu-lhe, em
fevereiro de 1881, sinaliza o alastramento da teia formada por atores, lugares e
interesses tocados pelos resultados daquelas investigações (UM, 1881, p. 235). Em
27 de abril de 1882, Pasteur assumiu a vaga de Littré na Academia Francesa, o
areópago onde tinham assento os quarenta guardiões da língua e literatura mais
cultuadas pela elites do Ocidente. “Vós vos mostrastes crente como todos aqueles
que sabem experimentar (...), e reconhecestes brilhantemente aquilo que nossa
razão mal consegue admitir”, escreveu d. Pedro II. E o homenageado mais uma vez
enalteceu o imperador daquele país longínquo que tanto interesse demonstrava
pelas ciências e os sábios do mundo civilizado.17

No momento em que trocavam estas gentilezas, Pasteur começava os estudos
que iam culminar em sua primeira vacina para o gênero humano, a anti-rábica. Em
maio de 1881, comunicou os primeiros resultados à Academia das Ciências e à
Academia de Medicina. Foi nessa fase ainda incipiente da pesquisa que se debruçou
sobre a febre amarela. O seu agente deixava imunes os sobreviventes de um pri-
meiro acometimento, tal como o “vírus” da varíola, o que aumentava as chances de
repetir a façanha que celebrizara Jenner.

Naquele ano, a febre amarela grassou com violência no Senegal, colônia france-
sa onde se registrara a primeira epidemia africana, em 1759. Segundo informações
fornecidas ao Jornal do Commercio por um passageiro vindo de lá, na capital, São
Luiz da Senegâmbia, morriam mais de dez pessoas por dia, tendo caído já o gover-
nador, contra-almirante Lanneau. Os vapores da Messageries Maritimes estavam
passando ao largo, e a viúva dele tivera de fugir num pequeno navio a vela.18

Pasteur teve oportunidade de estudar a doença em setembro, quando foram identi-
ficados alguns casos no porto de Bordéus, em navios procedentes de lá. Os jornais
cariocas não demoraram em saber que ele tinha se deslocado para um lazareto em
Pauillac, às margens do rio Gironda, perto daquele porto, para procurar no organis-
mo dos doentes o micróbio da febre amarela e transformá-lo no profilático contra a
doença. O autor de uma nota publicada no Rio já dava como favas contadas a
realização desta esperança: “A sífilis achou a sua vacina, a cólera também, a febre
amarela também, talvez também a tuberculose. É tão esplêndido que se fecha
involuntariamente os olhos e se julga tomado de vertigem” (UM, 1881, p. 575-6).

Em 17 de setembro, Pasteur e Roux abordaram diversos navios ancorados em
Pauillac, mas não puderam fazer nenhuma experiência porque os sobreviventes já
convalesciam. Puseram-se a esperar outro vapor, e nesse intervalo, juntou-se a eles
um médico da marinha, o dr. Talmy. “Aproxima-se a hora”, escreveu Pasteur à
mulher, em 25 de setembro. “Queira Deus que no corpo de uma dessas infelizes
vítimas da ignorância médica eu descubra um ser microscópico específico! E de-
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pois? Depois, será belo fazer deste agente de doença e de morte, sua própria vaci-
na. (...) Sabes que já há, agora, uma coisa em tudo isto: poder colocar o problema
nestes termos” (Vallery-Radot, 1951, p. 312). Contudo, quando o Richelieu fundeou
defronte a Pauillac não restava nenhum doente a examinar. Os cadáveres tinham
sido atirados ao mar.

Em dezembro de 1881, os drs. Capitan e Charrin, do laboratório de patologia da
Faculdade de Medicina de Paris, apresentaram à Sociedade de Biologia os resulta-
dos preliminares da análise de produtos orgânicos colhidos no Senegal pelo dr.
Monard. Nas culturas de sangue, encontraram micrococos isolados ou formando
pontos duplos e rosários, e ainda bastonetes rijos e delgados. Tinham praticado
uma série de inoculações cujos resultados iam comunicar ulteriormente (UM, 1882,
p. 86). A investigação feita por Talmy contradisse estes resultados. A pedido de
Pasteur, o ministro da Marinha o enviou ao Senegal para recolher os mesmos líqui-
dos orgânicos, segundo instruções recebidas em Bordéus. Talmy chegou já no fim
da epidemia, e em alguns casos mal caracterizados de febre amarela constatou a
ausência de microrganismos no sangue, fato corroborado depois por Le Dantec, em
Caiena (1884-1885).19

Nos anos seguintes, Pasteur se dedicaria, prioritariamente, aos estudos sobre a
raiva, que culminariam na inoculação da vacina em Joseph Meister, em 6 de julho
de 1885. Nada indica que ele tenha investigado outra vez a febre amarela, mas d.
Pedro II nunca perdeu as esperanças de que pudesse encontrar o profilático capaz
de aniquilar aquela afecção que tantos transtornos causava a seu império. Até no-
vembro de 1889, quando foi deposto, insistiu com o cientista francês para que
retomasse, no Rio, a pesquisa interrompida em Bordéus. Se não houvesse encontra-
do de parte dele alguma receptividade, indícios de tentação, a correspondência
certamente não teria ido tão longe.

Segundo Vallery-Radot (1930, p. 403), o convite foi feito já no primeiro encontro.
Em setembro de 1880, o monarca encaminhou a Pasteur o professor da Escola de
Paris que estivera no Rio ministrando cursos livres. O dr. Fort, aquele que contestou
os micróbios de Freire numa das conferências da Glória, “tem a intenção de regres-
sar à capital brasileira no ano que vem, e deseja estudar a febre amarela pela via
que vos conduz a tantas descobertas tão úteis para a humanidade”. Ele retornou,
mesmo, ao Rio de Janeiro, mas para clinicar e operar. Na primeira viagem, como
enviado do governo francês para investigar o ensino médico na América do Sul, foi
tratado a pão-de-ló pelos esculápios cariocas. Na segunda, quando se apresentou
como concorrente, foi alvo de violentas hostilidades e até um atentado sofreu, no
Campo de Santana, recém-reformado por um patrício seu, o botânico Auguste François
Marie Glaziou.

Em novembro de 1880, Pasteur declarou que, se fosse mais jovem, aceitaria a
hospitalidade do soberano brasileiro, por um ou dois anos, para estudar a febre
amarela e desenvolver a vacina. Achava-se a meio caminho entre a nota apresenta-
da em fevereiro à Academia de Medicina (“Sur le maladies virulentes et en particulier
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sur la maladie appelée vulgairement chólera des poules”) e a prova que ia encenar
em Pouilly-le-Fort, em maio de 1881, para demonstrar a eficácia da anticarbunculosa.20

Em junho do ano seguinte, perdida já a oportunidade que se apresentara em Bordéus,
d. Pedro II lamentou que não tivesse podido vir ao Brasil, “mas mesmo sem sair de
vosso país podereis dar-nos a vacina da febre amarela” (Vallery-Radot, 1930, p. 403-4).
Pasteur admitiu que se sentia frustrado por não poder subjugar uma das três gran-
des pestes do Oriente (o cólera logo seria decifrado pelos alemães, no Egito e na
Índia; e a peste negra, por um pasteuriano, mais tarde, na China).

Não apenas a teoria microbiana nos contágios teria alcançado um novo e decisi-
vo desenvolvimento, como se poderia descobrir vacinas de novos micróbios. (...)
É realmente num dos focos naturais do mal que se deve ir estudá-lo. Mas Vossa
Majestade deve considerar, sire, que não sou mais nem jovem nem muito saudá-
vel, e sobretudo que estou comprometido com pesquisas sobre diversas doenças
de grande interesse também. É a raiva principalmente que me ocupa neste mo-
mento. (Pasteur a d. Pedro II, 7/7/1882, MI, maço 187, doc. 8.501)

O único meio de reproduzi-la em laboratório consistia em fazer morder um animal
saudável por um raivoso, método incerto e de incubação demorada. Para agilizar a
pesquisa, Pasteur e seus assistentes passaram a inocular tecido nervoso retirado do
cérebro do cão doente na dura-máter do animal saudável. Permaneceram, no entan-
to, variáveis difíceis de controlar. As manifestações da raiva dependiam da região do
cérebro onde o vírus se fixava. O tempo de incubação continuava incerto. Era preciso
obter em laboratório uma doença cujo desenvolvimento fosse estável, passível de
controle. O tempo de incubação foi encurtado por meio de técnica similar à adotada
no cólera das galinhas: sucessivas passagens do vírus extraído do cérebro do coelho
raivoso pelos organismos de coelhos saudáveis (Debré, 1995, p. 472, 474-5). Em fins
de 1882, Pasteur lutava para atenuar a virulência exacerbada pela diminuição do
tempo de incubação. A princípio, manipulou os termos da equação biológica entre-
vista por Jenner: alterando-se o meio artificial (caldo) ou natural (animal) em que se
multiplicava o germe, modificava-se a virulência, por se transformarem juntos germe
e meio. Depois de testar diversas espécies, verificou que a passagem do cão para um
macaco fixava um vírus enfraquecido, que levava mais tempo incubado. De posse
deste resultado, Pasteur compareceu ao Congresso Internacional de Medicina de Co-
penhague, em agosto de 1884. Mas as primeiras experiências de vacinação não foram
satisfatórias. Aquele vírus fraco requeria prazos excessivos para imunizar, talvez mais
de uma vacinação. Concebeu, então, uma nova estratégia: em vez de prevenir a
infecção antes da mordida, tentaria tratá-la depois que o germe tivesse penetrado no
organismo, mas antes de se manifestar a doença. “A intuição de Pasteur é fantástica. É
preciso simular uma resposta do hospedeiro, mais forte e mais rápida do que a
doença que se propaga, lentamente, da mordida até os centros nervosos vitais.” Pois
foi nesta virada do processo experimental, em setembro de 1884, que escreveu a d.
Pedro II sua mais longa carta:
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É preciso pois obter a profilaxia da raiva após a mordida. Nada ousei até agora no
homem (...). Receio demais que um fracasso comprometa o futuro. Desejo reunir
antes uma multidão de sucessos entre os animais. (...) Mesmo assim, (...) sinto
que minha mão tremerá quando chegar a hora de passar à espécie humana. É
aqui que pode intervir da forma mais útil para o bem da humanidade a elevada e
poderosa iniciativa de um chefe de Estado. Se eu fosse rei ou imperador ou
mesmo presidente da República, eis como exerceria o direito de graça sobre os
condenados à morte. Ofereceria ao advogado do criminoso, na véspera de sua
execução, a possibilidade de escolher entre uma morte iminente e uma experiên-
cia que consistiria em inoculações preventivas da raiva para tornar sua constitui-
ção refratária à doença (...)21

Pasteur queria usar os condenados à morte em proveito, também, das pesquisas
sobre o cólera que descrevia a quinta e última pandemia do século (1881-1896),
tendo penetrado já em território francês. Em 1883, abatera em Alexandria um de
seus assistentes, Louis Thuillier, integrante da missão francesa enviada ao Egito para
investigar a doença. Koch, que chefiara a missão alemã, tinha regressado de Bom-
baim, em abril de 1884, com abundantes evidências acerca do Vibrio comma, que
isolara de matérias orgânicas extraídas de vítimas do cólera. Mas nem ele, nem os
assistentes de Pasteur estavam conseguindo um modelo experimental adequado da
doença em animais, o que tornava a descoberta mais vulnerável à crítica de higie-
nistas e bacteriologistas. Como veremos, estes não hesitariam em usar seus próprios
corpos para produzir contraprovas que teriam forte repercussão na época. Pasteur
atribuía tanta importância ao uso de cobaias humanas que “se Vossa Majestade
partilhasse meus pontos de vista, apesar de minha idade e de meu estado de saúde,
eu de bom grado viajaria ao Rio de Janeiro, para me dedicar a estes estudos sobre
a profilaxia da raiva e o contágio e tratamento do cólera”.22

Foi a resposta de d. Pedro II, em 19 de outubro de 1884, que Pasteur exibiu a
Claude Rebourgeon quando este lhe falou da vacina de Domingos Freire (Vallery-
Radot, 1930, p. 404). O soberano brasileiro declarava que já há algum tempo a pena
de morte era moderada ou suspensa no Brasil.

Se a vacina da raiva não possui efeito incontestável, quem preferirá uma morte
duvidosa àquela que seria quase irrealizável? Mesmo em caso contrário, quem
poderia consentir num suicídio possível senão provável? (...) Creio que estes
motivos serão aceitos por vós, que não hesitareis em prestar serviço bem maior,
sem dúvida, à humanidade, vindo ao Rio para dizer a última palavra sobre a
vacina da febre amarela. A constatação de seu efeito sobre o homem não tem a
mesma gravidade que para a outra vacina, e o número de vidas preservadas será
infinitamente maior. (grifo meu)

A correspondência de d. Pedro II e artigos publicados nas folhas cariocas dão-
nos a impressão de que, naquele momento, nutriram os brasileiros fortes esperan-
ças de que o sábio francês viria, efetivamente, ao Rio de Janeiro. O dr. Agostinho
Ferreira dos Santos, que estagiara com ele, havia equipado um laboratório na Facul-
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dade de Medicina do Rio de Janeiro que poderia servir-lhe para os estudos sobre a
febre amarela, informava o monarca em carta enviada por intermédio de Gorceix,
diretor da Escola de Minas de Ouro Preto.

Vós encontraríeis neste laboratório culturas feitas com o maior cuidado para o
exame desta questão, e mesmo se não pudermos agradecer a descoberta da vaci-
na da doença, vossa visita a meu país será um acontecimento que terá a maior
influência sobre o progresso científico no Brasil. Conheceis meus sentimentos
por vós e meu amor à ciência, e já antegozo a oportunidade de acolher-vos aqui
como mereceis, e não fazendo mais que acompanhar os sentimentos de todo o
meu país. (apud, Vallery-Radot, 1930, p. 405)

A criação de um laboratório de microbiologia na faculdade, independente do de
Domingos Freire, muito antes da criação do Instituto Pasteur do Rio de Janeiro,
indica a importância, ou melhor, a probabilidade que o Imperador atribuía à viagem
de Pasteur. E nos permite entender melhor aquela conversa que Rebourgeon man-
teve com ele em novembro de 1884. Segundo o veterinário francês, Pasteur ouviu
com atenção o relato sobre as pesquisas do químico carioca, fez perguntas, ficou
surpreso com certos detalhes,

porém nenhum o achou incrédulo. (...) voltando à carta de Sua Majestade, eu
disse ao sr. Pasteur que ele não tinha necessidade para experimentar de condena-
dos à morte, os condenados à vida seriam suficientes: (...) o dr. Freire, em primei-
ro lugar, nós seus colaboradores, serviríamos de objeto de experiência. Depois de
me ter vacinado, disse-lhe, podeis, meu caro mestre, inocular-me o micróbio da
febre amarela sob qualquer forma que seja. (...) O espírito de convicção com que
falei (...) lhe agradou e ele me prometeu que continuaria as observações começadas
e me manifestou todo o pesar que sentia por não poder vir ao Rio de Janeiro. (GT,
21/4/1886)

As conversas com Gorceix foram, ao que parece, mais auspiciosas. Em carta de
7 de janeiro de 1885, d. Pedro II disse-lhe que continuava aguardando a resposta do
cientista francês: “Farei todo o possível para que ele venha. Receio ainda abordar
pessoalmente a questão econômica, e espero que Pasteur tome a iniciativa de se
entender sobre isso com a legação brasileira”. Gorceix entreviu uma possibilidade
no primeiro encontro e a relatou a d. Pedro II. “Espero que você venha a convencer
a família de Pasteur a vir para cá”, redargüiu este em 31 de janeiro. “Confio em que
Pasteur falará com a maior franqueza (dos aspectos financeiros da viagem) e a
tempo de requerer a autorização necessária às Câmaras que abrem os trabalhos em
1o de março. Ficaria muito espantado se o corpo legislativo não reagisse com a
maior presteza ao pedido.” Em 19 de fevereiro, o Imperador continuava entregue
àquela ansiosa expectativa. “Aproxima-se a boa estação para vir ao Rio. Não escrevei
outra vez a Pasteur pois estou seguro de que ele responderá a meu convite, sobretu-
do após as conversas que você teve com ele” (apud Vallery-Radot, 1930, p. 409-10).
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Notícia publicada no Messager du Brésil e transcrita em União Medica (p. 511-2),
em fins de 1884, antecipava a resposta e inscrevia o pedido de condenados à morte
para o teste da anti-rábica no imbróglio armado por Freire com sua vacina contra a
febre amarela:

Malgrado as afirmações reiteradas da imprensa local, malgrado os despachos
telegráficos vindos de Paris, estamos em condições de afirmar que o sr. Pasteur
não virá ao Brasil. (...) no último momento as negociações foram rompidas por-
que não houve entendimento sobre as condições. (...) Eis aí por que Pasteur não
virá ainda desta vez importunar o Criptococo xantogênico do dr. Domingos Freire...

E encarando como vergonhosa a decisão de não ceder os condenados às expe-
riências do bacteriologista francês, indagava o redator do jornal, em tom escandali-
zado: “Mas que opinião pode-se então nutrir nas altas esferas da ciência do Brasil,
por ter semelhantes idéias?”. Segundo esta fonte, Pasteur agora cogitava em ir bus-
car suas cobaias em Araucânia, região do centro do Chile povoada por índios e
transformada em efêmero reino independente (1861-62) por um aventureiro francês
chamado Antoine de Tounens.

Nada indica que seja verdadeira a informação, mas efetivamente, em 23 de feve-
reiro de 1885, o cientista comunicou a d. Pedro II que, depois de hesitar e refletir
muito, se rendera aos conselhos de amigos e desistira da viagem ao Rio. Pesara a
idade e a interrupção dos estudos sobre a raiva, nos quais antevia um resultado
definitivo, ao passo que “para a febre amarela tudo está por fazer ainda se as
asserções do dr. Freire não se confirmarem no futuro”.23

Havia, portanto, algum futuro nestas asserções, e foi em busca dele que saiu
Domingos Freire algum tempo depois.

A viagem

Em 24 de dezembro de 1886, às sete horas da manhã, embarcou numa lancha
rumo à Ilha Grande onde fez o transbordo para o navio que o levou ao outro lado
do Atlântico. Depois de acomodar os baús repletos de livros, papéis, instrumentos
e toda a frágil vidraria onde acondicionara as peças com que ia remontar sua teoria
da febre amarela, acenou para o ajuntamento de alunos e amigos que vieram se
despedir dele no trapiche Novo Cleto. José do Patrocínio desejou: “prósperos ven-
tos o conduzam para onde o chamam o amor da humanidade e a dedicação à
ciência” (GT, 24/12/1886, p. 2).

Até fins março, esteve ocupado em preparar com Rebourgeon e Gibier, num
laboratório do Museu de História Natural, as provas experimentais que iam subme-
ter às sociedades científicas parisienses. Em O País (2/3/1887, p. 1), seu principal
porta-voz durante o tempo em que esteve fora, relatou:
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As demonstrações têm marchado até agora muito bem, apesar da grande diferen-
ça climatológica entre o Brasil e a França. Espero que em breve terminarei as
experiências preliminares, e então serão os meus trabalhos apresentados, oficial-
mente, à comissão que já foi nomeada pela sociedade de biologia. Outra apre-
sentação será também feita à academia das ciências e à de medicina.

Telegrama publicado aqui em 14 de abril deu notícia da visita de Vulpian ao
laboratório. Segundo o redator do jornal, o simples fato de esta celebridade se
debruçar sobre a descoberta do patrício constituía motivo de orgulho para os brasi-
leiros (O País, 14/4/1887, p. 1).

À Academia das Ciências de Paris foram apresentadas duas comunicações, em
21 de março e 4 de abril de 1887, assinadas conjuntamente por Freire, Gibier e
Rebourgeon. A primeira tratava do micróbio da febre amarela e de sua atenuação. A
leitura foi acompanhada da apresentação de culturas preparadas no laboratório de
Gibier. A segunda apresentava um balanço estatístico das vacinações praticadas em
6.624 habitantes do Rio de Janeiro. Ambas as comunicações foram lidas por Vulpian,
secretário perpétuo da Academia, que teceu considerações “muito lisonjeiras para
nós”, diria Freire. Resumos de seu trabalho foram publicados, também, pela Socie-
dade de Biologia e pela Academia de Medicina de Paris.24

O aval fornecido por nomes como Bouley, Vulpian e Charcot, o acesso a impor-
tantes associações científicas e a alguns jornais da “capital do mundo” repercutiram,
com força, na capital brasileira. Trunfos igualmente valorizados foram o título de
membro honorário da Sociedade Francesa de Higiene e a passagem pela Escola
Prática de Altos Estudos, onde Chantemesse e Cornil examinaram suas culturas.
Chegou a circular aqui a informação de que este modificou seu juízo negativo após
a visita. Outro sucesso que nossa imprensa repercutiu foi a “retratação” de Trouessart,
que havia feito críticas a Freire em Les microbes, les ferments et les moisissures. Na
Revue Scientifique elogiava agora o brasileiro e atribuía o equívoco anterior a “in-
formações incompetentes ou de má-fé” recebidas do Rio.25 Os jornais cariocas noti-
ciaram a conferência de Freire na Sociedade de Terapêutica Dosimétrica, ilustrada
com imagens do Criptococo xantogênico projetadas por meio de “poderoso micros-
cópio iluminado com a luz oxiídrica”. Houve depois um banquete com a presença
de brasileiros que se achavam em Paris, o barão de Arinos, ministro do Brasil na-
quela capital, todo o pessoal da legação e até mesmo o líder republicano José Lopes
da Silva Trovão (GN, 28/4/1887, p. 1). Além de publicar a conferência (Répertoire
universel de médecine dosimétrique, maio, 1887), os dirigentes da sociedade com-
prometeram-se a recomendar a vacina aos franceses residentes em colônias flageladas
pela febre amarela. Meses depois, chegaram à Academia de Medicina do Rio de
Janeiro exemplares do folheto redigido pelos drs. Gélineau, Grand e Goyard (1887),
explicando a seus compatriotas as precauções a tomar contra a doença. A primeira
era a vacina, que conferia imunidade acionando mecanismos espontâneos da natu-
reza. Depois vinham a limpeza das vias digestivas; a conservação da força nervosa
e as precauções higiênicas. O preservativo de Freire, como o de Jenner, já podia
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“entrar nos hábitos sociais”. Ao descreverem a atenuação do “vírus” pela passagem
por organismos de cobaias ou coelhos, depois por culturas em gelatina, os autores
do folheto acrescentavam uma novidade: a possibilidade de dessecar a vacina para
facilitar o transporte.

Todo médico pode pois ser provido dela nos domínios da febre amarela, onde
seu empego se generaliza cada dia mais. (...) São sobretudo os estrangeiros e os
recém-chegados que estão propensos a contrair a infecção. Assim, sua primeira
preocupação deve ser a de se fazerem vacinar, seja nos navios (...), seja logo que
estiveram instalados em terra. Os habitantes, mesmo perfeitamente aclimatados,
cometeriam uma real imprudência expondo-se aos temíveis miasmas da doença,
sem terem usado esse meio preventivo. Se as epidemias reaparecerem a curtos
períodos, o melhor é renovar a vacinação a cada dois ou três anos.

A adesão da Sociedade de Terapêutica Dosimétrica redundou na aquisição de
outros aliados internos. Este ramo da homeopatia, liderado no Rio de Janeiro pelos
drs. Manuel Antônio Marques de Faria e Paula Barreto, vinha disputando a supre-
macia do tratamento da febre amarela com os alopatas, e mantivera recentemente
acaloradas discussões na imprensa com um adversário de Freire, o dr. Joaquim
Murtinho, principal dirigente do Instituto Hahnemanniano do Brasil. A Sociedade
Dosimétrica do Brasil, fundada após o regresso do inventor da vacina, constituiria
mais uma alavanca para a sua difusão no País.26

Em junho de 1887, borbulhavam aqui outras notícias relativas ao capital simbó-
lico que Freire acumulava. Por exemplo: acabara de ser nomeado vice-presidente
da seção de higiene do congresso internacional de medicina que ia se reunir nos
Estados Unidos, em setembro daquele ano. Ou ainda: o Congresso norte-americano
aprovara lei autorizando despesas com uma comissão que viajaria ao Rio de Janeiro
para estudar a vacina contra a febre amarela. Um de seus membros, o dr. George
Sternberg, já se encontrava na capital brasileira. Enquanto metia o nariz nas coisas
de Freire, conduzido por seu inimigo mais encarniçado (falaremos disso em segui-
da), os estudantes dessa e de outras cidades, com os sentimentos patrióticos exalta-
dos pelas vitórias daquele cientista, abolicionista e republicano, começavam a se
organizar para recebê-lo como herói da nacionalidade.

Na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, formaram-se comissões para
tratar disso, sendo eleito presidente o aluno Alexandre Stockler Pinto de Menezes.
Os estudantes encomendaram a Rodolfo Bernardelli uma medalha em ouro e
convidaram outras escolas a participar de manifestação conjunta no cais onde
Freire ia desembarcar (GN, 26/6/1887, p. 1). A primeira a aderir foi a Escola de
Minas de Ouro Preto. Na Corte, logo se arregimentaram a Politécnica e a Escola
Militar. Da comissão desta última faziam parte Lauro Müller, Tasso Fragoso, Melo
Matos e outros jovens cadetes que, anos depois, já na República, ocupariam cargos
importantes na hierarquia do Estado ou na liderança de movimentos contra ele.27
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Com o passar dos dias, foram se sucedendo adesões entusiásticas, como as da
Escola de Belas-Artes e da Escola de Marinha, cuja comissão também incluía futuras
notabilidades republicanas. Em 24 de junho, reuniram-se no Liceu de Artes e Ofícios
os médicos interessados em se juntar à manifestação. Elegeram Barata Ribeiro, futu-
ro prefeito da cidade, como representante do grupo.28 Bittencourt da Silva, funda-
dor daquele estabelecimento, publicou nota com rasgados elogios ao homenagea-
do. Às sete horas da noite, os salões do Liceu foram ocupados pelas comissões
estudantis. Os encarregados de contatar os jornais informaram que toda a imprensa
fluminense ia participar do evento. A redação de O País decidira marchar com seu
chefe, Quintino Bocaiúva, que representaria, também, A Pena, órgão publicado em
São Paulo.29 Alphonse Roche, representante da Havas, importante agência francesa,
comprometeu-se a dar notícia à imprensa estrangeira “desse acontecimento honro-
so para o Brasil, por se tratar de uma das suas glórias científicas”.

Em 26 de junho, professores e alunos da Faculdade de Medicina de Salvador
promoveram “estrondosa manifestação” quando naquele porto atracou o Neva com
Freire a bordo. Ofereceram-lhe um banquete no prédio da faculdade e um cartão
de ouro com dedicatória (GN, 27/6/1887, p. 1; O País, 23/8/1899; BM, n. 33, 1/9/
1899, p. 320). Enquanto o paquete inglês navegava rumo ao Rio, ultimaram-se os
preparativos da homenagem principal. Estudantes da Faculdade de Direito de São
Paulo nomearam seus representantes, um dos quais era o poeta Olavo Bilac (O
País, 29/6/1887). Os internos do Hospital da Marinha convidaram médicos e farma-
cêuticos daquele estabelecimento a subir à lancha que ia abordar o navio. A bordo
do Neva subiria, também, a comissão da Escola de Maquinistas da Armada. Os
alunos do Conservatório de Música escolheram sete membros para assistir ao de-
sembarque. Até a diretoria do Centro Comercial de Molhados decidiu comparecer
(O País, 27-28-29/6/1887). O Partido Republicano, a cujas fileiras pertencia o home-
nageado, nomeou os drs. Ciro de Azevedo, Campos da Paz, Sá Vale, Teles de Menezes
e Rodolpho Abreu para representá-lo. Quintino Bocaiúva compareceria como jor-
nalista e presidente do Clube Republicano Fluminense, junto com outros quadros
desta agremiação e do Clube Republicano Vinte de Setembro (O País, 28/6/1887;
23/8/1899).

Às sete horas da manhã do dia 29 de junho o Neva transpôs a barra do porto do
Rio. No cais Faroux aguardavam-no as diferentes escolas, com os respectivos estan-
dartes, e uma multidão de admiradores e curiosos. Quando o vapor fundeou e
Freire apareceu no portaló, entusiásticas saudações irromperam das lanchas, api-
nhadas de estudantes, e foi em meio a vivas e aclamações que passou para a
embarcação da Escola de Medicina e subiu os degraus do cais Faroux. Numeroso
cortejo enveredou, então, pela rua do Ouvidor, onde vários oradores saudaram as
redações dos jornais e exaltaram o recém-chegado. No Largo de São Francisco de
Paula, pronunciaram-se mais discursos. Quando a multidão se dispersou, Domin-
gos Freire seguiu para o Hotel do Globo, onde os amigos lhe ofereceram um almo-
ço. Nos discursos e brindes não foram esquecidos os dois estrangeiros, Rebourgeon
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e Gibier, que tantas provas de amizade deram ao compatriota. No dia seguinte, a
Gazeta de Notícias comentou: “Deve ser grata ao ilustre professor a prova de alto
apreço que recebeu ontem dos seus discípulos e amigos que, prescindindo absolu-
tamente do elemento oficial e dos medalhões, acercaram-se do seu mestre (...),
fazendo-lhe uma das mais brilhantes e espontâneas manifestações que nesta capital
têm havido.”

Os medalhões, porém, não deixaram de comparecer à solenidade que as comis-
sões estudantis organizaram no Teatro D. Pedro II, para a entrega solene da meda-
lha em ouro lavrada por Bernadelli. Em gesto que teve grande repercussão, Freire
propôs que a substituíssem pela entrega de cartas de alforria a escravos. Os estu-
dantes concederam-lhe as alforrias, mas não deixaram de fazer a festa com a meda-
lha e os medalhões (GN, 11-26/6/1887, p. 1; O País, 11/6, 5/8/1887).

Foram sete os escravos libertados na cerimônia que se realizou em 7 de agosto
de 1887. Segundo os jornais, o teatro estava lotado de “cidadãos” de todas as clas-
ses. Os camarotes foram ocupados “pelas mais distintas famílias”. No camarote
imperial reluziam os uniformes de Sua Alteza o conde d’Eu, do chefe-de-esquadra
João Mendes Salgado e outros figurões do Paço. Representantes de várias corporações
aglomeravam-se no palco, por detrás de uma mesa onde se sentaram os líderes das
comissões estudantis, entre eles Alexandre Stockler, João Calógeras e o orador ofi-
cial, Joaquim Catrambi (GN, 21/7/1887, p. 1). Ao ocupar o centro da mesa, Domin-
gos Freire foi saudado por uma tríplice salva de palmas e por discursos que
enalteceram os benefícios que prestara à humanidade e à civilização do Brasil, bem
como as virtudes cívicas que o igualavam a Tiradentes, José Bonifácio e outros
heróis da nacionalidade. O homenageado encerrou a festa com um discurso
“eloqüentíssimo (...) que foi ouvido de pé e no mais respeitoso silêncio”, seguindo-
se “delirantes aplausos e vivas” (GN, 9/8/1887, p. 1; O País, 8/8/1887).

Dias depois, os estudantes promoveram o bota-fora do mestre e, em 11 de
agosto, este viajou para os Estados Unidos para participar do IX Congresso Médico
Internacional em Washington. Ocupou a vice-presidência da seção de higiene pú-
blica e internacional. Igual distinção foi concedida a outro brasileiro, o dr. Artur
Moncorvo de Figueiredo, na seção de pediatria.30 O trabalho de Freire, lido em
francês e traduzido para o inglês pelo dr. Lemonnier, de Nova Orleans, rendeu-lhe
o trunfo mais precioso entre os já colhidos em sua expedição aos centros de civili-
zação: sua vacina foi recomendada à atenção de todos os países afetados pela febre
amarela.31 A resolução foi proposta pelo dr. J. Mc. F. Gaston, de Atlanta, professor
de cirurgia no Southern College, e um dos secretários da seção de cirurgia militar e
naval do Congresso. Gaston, que já estivera no Rio de Janeiro, fez avaliação muito
favorável dos resultados obtidos nesta cidade (O País, 19/10/1887, comenta notícia
do The Medical News, de Nova York; e GN, 4/11/1887, do The Atlanta Constitution).
O documento que os drs. Joseph Jones e Walter Wymann,32 presidente e secretário
da 15a seção, submeteram à assembléia geral, e que, depois, foi publicado nos
Transactions do Congresso dizia:
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Considerando que a inoculação contra a febre amarela, caso um exame prévio
venha a provar sua eficácia, constitui um benefício para a raça humana em todos
os países do mundo.
E, considerando que os fatos apresentados pelas experiências do dr. Domingos
Freire dão segurança razoável de sua influência protetora no Rio de Janeiro.
Deliberou-se, então, que esta seção recomende a investigação cooperativa dos
resultados obtidos pela inoculação da febre amarela, como garantia contra essa
doença, e que os meios necessários para o mesmo objetivo sejam proporciona-
dos pelos governos representados neste congresso.

Nos documentos relativos aos sucessos de 1887 verificamos que os três princi-
pais esteios de sua popularidade no Brasil eram os estudantes, os clubes republica-
nos e as sociedades abolicionistas. A glorificação que promoveram, além de robus-
tecer a credibilidade de seus fatos científicos, cumpriu função positiva na renovação
do ensino médico e nos movimentos de transformação das relações sociais e polí-
ticas vigentes no País. Freire personificava a vitória da ciência nacional contra um
flagelo que muitos julgavam oriundo do próprio continente (tifo americano), cir-
cunstância que ajudava a mobilizar os sentimentos nativistas. E dos flagelos biológi-
cos era, talvez, o de conteúdo socioeconômico mais explícito. Escondia-se nos
porões dos navios e corroía pelo âmago o comércio internacional. Suas vítimas
prediletas eram os imigrantes, elementos decisivos do progresso material e étnico
do País. Zombava dos que queriam embranquecer o Brasil com o sangue europeu,
recusando-se a devorar os negros. Seu esconderijo na cidade eram os cortiços, as
casas de cômodos e as estalagens, os componentes do espaço urbano mais detesta-
dos pelas elites que ansiavam por uma cidade vazada no molde parisiense pós-
haussmaniano. Não é de se espantar, portanto, que Freire se tenha convertido num
ídolo para as camadas médias urbanas. Suas vitórias pessoais, seu estilo agressivo e
panfletário seduziram especialmente as frações mais intelectualizadas, aquelas que
eram galvanizadas pelo positivismo, que se arregimentavam contra a monarquia e a
escravidão, que clamavam pela civilização do Brasil. A noção que se tinha disso era
europeizar os centros urbanos do litoral que constituíam, precisamente, o território
epidemiológico da febre amarela.

Nas disputas científicas e nos duelos retóricos que travou até quase o último dia
de sua combativa, tumultuada vida, Freire tirou grande proveito do capital simbóli-
co acumulado nas viagens à Europa e aos Estados Unidos. Foram elas decisivas
para o salto que se observa em seguida nos números e na abrangência geográfica e
social da vacina. Também contribuíram para ampliar a latitude de suas pesquisas e
as condições materiais em que as exerceu nos anos subseqüentes à Proclamação da
República. Mas se internamente os ventos sopravam a favor de seus ideais políticos
e suas ambições científicas, no exterior a cobiçada glória não demorou em se trans-
formar em miragem evanescente em seu horizonte de vida.

É verdade que lavrou ainda tentos importantes, sobretudo na Academia das
Ciências de Paris. Em 1887, apresentou nota sobre um alcalóide que extraíra de
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uma fruta conhecida por fruta-de-lobo (matava os carneiros que a ingeriam), usada
no interior do Brasil para combater diversas doenças.33 Dois anos depois, o próprio
Pasteur leu comunicação sobre a toxidez do vapor-d’água em suspensão na atmos-
fera, a que Freire atribuía a causa de uma doença muito letal que grassou no Rio de
Janeiro, no verão de 1889. Esta epidemia provocou acaloradas polêmicas entre os
médicos da cidade. Para uns, eram casos de insolação; para outros, eram acessos
perniciosos; um terceiro grupo diagnosticava febre amarela fulminante. Freire sus-
peitou que a causa fosse um princípio tóxico – ácido cianídrico, talvez – dissemina-
do na atmosfera. Relatava experiências visando confirmar a suposição de que este
princípio volátil provinha da fermentação, acentuada pelo calor, das abundantes
imundícies animais e vegetais existentes no interior das casas, nas ruas, nos córregos
e, sobretudo, em canos de esgoto. “Seria útil verificar se as explosões epidêmicas,
quaisquer que sejam, não estão subordinadas a essas exalações telúricas, que se
fixariam nas águas meteóricas, constituindo o agente químico de tal ou qual consti-
tuição médica” (CRendus, n. 22, 1889, v. CVIII, p. 1.185-7).

Meses depois, mais uma estatística das vacinações foi submetida à Academia das
Ciências de Paris (CRendus, 1889, n. 19, v. CIX). E, para coroar este ano, que viu
nascer a tão idealizada República, recebeu como presente da família de Casimir
Joseph Davaine, falecido em 1882, as obras completas do investigador brilhante
que havia descoberto a bactéria do carbúnculo (1850), e que era considerado o
precursor de Pasteur (GN, 7/7/1889).

Em maio de 1890, pouco antes da criação de seu próprio instituto bacteriológi-
co, Freire apresentou à Academia parisiense uma nota comunicando a descoberta
do micróbio do escorbuto, e outra demonstrando a alotropia do bromo. Charcot
apresentou mais duas. A de outubro de 1891 trazia novos dados estatísticos sobre a
vacina. A de outubro de 1892 tratava da febre biliosa dos países quentes, esforçan-
do-se Freire por incriminar um micróbio que não era o da febre amarela, nem
aquele descrito por Laveran para a malária. Em setembro de 1893, a Academia das
Ciências acolheu nota concernente à natureza e ao tratamento do câncer (fora en-
contrada entre os papéis de Charcot, recém-falecido, e encaminhada por Pasteur). E
às vésperas de morrer, Domingos Freire submeteu à Academia a derradeira investi-
gação – os micróbios das flores – apresentada pelo químico Armand Gautier, em
abril de 1899 (CRendus, 1899, 1890-93, v. CX, CXII, XCV, CXVII, CXXVIII).

Nenhum destes trabalhos teve, porém, a repercussão daqueles apresentados em
1887. Em vez de se consolidarem as expectativas promissoras que as instituições e
personalidades projetaram, então, sobre as descobertas do bacteriologista brasilei-
ro, relativamente ao micróbio e à vacina da febre amarela, tais expectativas involuíram
na década seguinte para o silêncio condescendente ou a condenação peremptória.

Rastreemos as etapas desta lenta derrocada.
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A traição de Gibier

Ao saborear as doçuras da glória, Freire não esqueceu de Rebourgeon e Gibier,
os colaboradores que lhe abriram as portas do mundo acadêmico francês. No pre-
fácio que escreveu em Paris, em abril de 1887, à mais recente estatística das vacina-
ções, publicada pela maior editora francesa de livros médicos, a J.-B. Baillière et
Fils, declarou que não ia esquecer “jamais sua cooperação sempre obsequiosa,
graças à qual conseguimos cultivar na França o micróbio amarílico por meio dos
procedimentos os mais aperfeiçoados” (Freire, 1887). E no artigo que publicou nos
Estados Unidos, resumindo a comunicação ao IX Congresso Médico Internacional,
reiterou os agradecimentos aos “ilustres discípulos do eminente cientista Pasteur”.
Foi igualmente generoso com o norte-americano que o estivera aguardando no Rio,
e com quem se relacionara naquele curto intervalo entre Europa e América do
Norte. “Recentemente (...) prossegui as mesmas investigações com o dr. Sternberg
(...). Eu agora apenas cumpro um dever expressando minha gratidão pelo interesse
e persistente zelo demonstrados por este douto médico, assim como pelo eficiente
auxílio que me prestou” (Medical News, 1887).

Mal sabia Freire que as decepções mais amargas de sua carreira adviriam de atos
e palavras perpetrados por estes “confrades” a que tão ingenuamente se referia. E
em circunstâncias que ilustram aspectos sombrios da desbragada competição que
lavrava nas hostes aparentemente bem-comportadas da ciência internacional.

Graças às comunicações que assinou com Freire e Rebourgeon, Paul Gibier
recebeu do Ministério da Instrução Pública da França a missão de investigar mais a
fundo a febre amarela numa região onde fosse endêmica. Em novembro de 1887,
desembarcou em Havana, tendo antes o cuidado de administrar em si próprio uma
dose da vacina cujas virtudes acabara de enaltecer. Em conferência proferida mês e
meio depois, na Real Academia de Ciencias Médicas, Fisicas y Naturales de la Hava-
na e em nota apresentada em fevereiro à Academia das Ciências de Paris (CRendus,
1888, n. 7, v. CVI, p. 499), negou o micróbio de Domingos Freire e amanhou o
terreno onde pretendia colher o verdadeiro germe e as glórias decorrentes dele. No
dia mesmo em que falou aos médicos cubanos, escreveu ao “compadre” uma carta
que ressumava cinismo e traição. Com fingido pesar, notificava-lhe:

Em parte alguma encontrei o micróbio que descreveu! Minhas investigações vol-
taram-se então para outra direção e devo preveni-lo de que encontrei coisas bem
diferentes daquelas que você publicou. Se eu houvesse sabido ao certo para
onde devia escrever, há um mês e meio ter-lhe-ia comunicado minha primeira
dúvida, mas a esta hora já é tarde para pedir-lhe sua opinião, pois se eu aguardar,
outros investigadores que, para meu desprazer, tomaram conhecimento de meus
trabalhos puseram-se a buscar na mesma direção, e como estão ao corrente dos
novos métodos de bacteriologia, não duvido que possam encontrar, antes de
mim, o que é. O sr. Tamayo, de Havana, que estudou em Paris, já publicou um
trabalho em que diz formalmente que não encontra no sangue o micróbio que
você descreveu lá. Vendo que minhas investigações concerniam mais especial-
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mente ao intestino, o sr. Tamayo chegou até a publicar um artigo no qual diz que
é para o intestino que as investigações devem se orientar – e portanto já é hora
de eu publicar o que encontrei se não quiser ver-me ultrapassado, e por minha
culpa. Não devo esquecer que sou francês e que não tenho o direito de privar a
ciência francesa do benefício de uma descoberta que bem pode ter algum valor
(...) Você se enganou, meu caro amigo, e é preferível que seja eu que o diga. (...)
Rendo homenagem a seu trabalho obstinado e a sua boa-fé (...). Você não deve
perder a coragem: outros sábios, e dos mais ilustres, enganaram-se igualmente.
(...) Creia-me, meu caro compadre, que me sinto muito desgostoso com esse
negócio e com o sofrimento que vai lhe causar (...) (apud Freire, 1888, p. 14-5)

Assim que lhe chegou às mãos o fascículo dos Comptes Rendus (1888, v. CVI, p.
562) com a nota de Gibier, Freire escreveu indignada refutação a suas idéias e
atitudes, em linguagem que alternava fina ironia com rudes destemperos verbais.

Tem-se vontade de rir vendo-o manifestar esse temor: que não lhe roubem sua
idéia – idéia que não lhe pertence, mas que é minha propriedade – que aventu-
reiros audazes não se apoderem de seus trabalhos – trabalhos que são meus!
O que é sobretudo significativo e pinta ao vivo o caráter de meu contraditor é o
terror que lhe inspira o doutor Tamayo, que fez seus estudos em Paris ! Ora, que os
leitores saibam que este doutor Tamayo é o colaborador dedicado do sr. Gibier, o
homem que lhe facilitou o acesso ao laboratório de Havana (...) Que dirá (...)
quando souber que seu protegido o tem na conta de ladrão de idéias, de um
homem capaz de se apoderar dos trabalhos de outrem e de cometer o mais
ignóbil dos plágios.

Nas comunicações apresentadas às Academias de Havana e Paris, Gibier procu-
rou anular a maioria dos trabalhos já existentes sobre a bacteriologia da febre ama-
rela, não só os de Freire, como também os de Carmona y Valle e os de Delgado e
Finlay (CRendus, 1888, n. 5, v. CVII, p. 314; UM, 1888, VIII, p. 412). Para isso,
invocou as provas negativas fornecidas por outros investigadores igualmente inte-
ressados em arrancar as algas e cogumelos que infestavam aquele território cognitivo.
Citava Tamayo, Le Dantec e Sternberg. Este estivera há pouco tempo no Rio, e
agora, em Havana, prosseguia seu inquérito sobre as descobertas dos sul-america-
nos, testando suas próprias hipóteses acerca da doença que estudava desde 1873.
Acabara de publicar parte do primeiro relatório, onde afirmava que os trabalhos do
bacteriologista brasileiro eram completamente inexatos.

Le Dantec, que era médico da marinha francesa, estava em Caiena em 1887
quando irrompeu ali uma epidemia de febre amarela. Tinha aprendido nos labora-
tórios de Cornil e de Gauthier o manejo das técnicas bacteriológicas, e estava fami-
liarizado com a literatura recente sobre a doença, inclusive a doutrina de Freire.
Aproveitou, então, a circunstância para verificar os micróbios já incriminados. Con-
vocado para auxiliar o repatriamento de indianos de Caiena para Pondichéry, teve
de interromper as pesquisas antes de chegar a conclusões definitivas. No Senegal,
Talmy constatara a ausência de microrganismos no sangue. Le Dantec tampouco os
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encontrou aí, nem nos rins, no fígado, no cérebro, na urina, na serosidade peritoneal
e nos líquidos pericárdico e cefalorraquidiano. Só a cultura do vômito negro lhe
forneceu três variedades de bacilos que reencontrou na mucosa estomacal e no
intestino grosso. O que se pode concluir?, indagou.

A febre amarela é uma doença microbiana de localização estomacal? Os micróbios
do estômago são apenas produtos secundários? (...) Compreende-se que só pode-
mos emitir hipóteses, pois, para se ter uma certeza, é preciso obter culturas pu-
ras, injetá-las no estômago de um animal suscetível de ter a febre amarela e
reproduzir exatamente o tifo amarílico. (...) Contudo, não se poderá negar o
papel considerável, desempenhado pelo tubo digestivo na evolução da febre
amarela, e cremos que, desde já, daí podem derivar indicações preciosas para a
terapêutica. (Bérenger-Féraud, 1890, p. 733)

A mesma hipótese Paul Gibier adotou nos meses que decorreram entre as
pesquisas com Freire, em Paris, e a viagem a Cuba. O tifo americano seria similar ao
cólera. Seu micróbio devia residir nas mesmas vísceras atacadas pelo Vibrio comma,
que Robert Koch descobrira no Egito e na Índia em 1883-1884. O próprio Koch
parece ter sido o autor da hipótese que Le Dantec, Gibier e outros bacteriologistas
perseguiam. É o que se lê num artigo de Carlos Juan Finlay (1965, v. II, p. 53-4):

Havia chamado nossa atenção a insistência com que o dr. Gibier, o dr. Sternberg
e outros, à imitação de Le Dantec, alentados sem dúvida por uma sugestão do
professor Koch, afirmavam que o germe da febre amarela provavelmente se en-
contraria no trajeto gastrintestinal. Semelhante suposição, compreende-se, dificil-
mente teria ocorrido aos facultativos que, como nós, exercem nos focos endêmicos
dessa enfermidade, porque não se lhes ocultaria que, na grande maioria dos
casos cuja terminação é favorável, o quadro clínico afasta como muito inverossímil
a idéia de uma enfermidade cujo centro evolutivo seja o mencionado trajeto. Por
outro lado, quando a enfermidade se reveste de um aspecto ameaçador e se
conclui com a morte, é indiscutível que tanto os fenômenos clínicos como os
caracteres especiais dos vômitos e das evacuações confirmam a idéia de que, em
tais casos, o processo patológico se localiza muito particularmente no estômago
e no intestino.

Mês e meio após sua chegada a Havana, Paul Gibier informou à Academia das
Ciências de Paris que seus resultados agora contradiziam “de maneira absoluta” os
fatos postulados por Freire, “de quem tenho o pesar ao mesmo tempo que o dever
de me separar”. Para os bacteriologistas que haviam descrito algas e cogumelos, o
sangue era ao mesmo tempo o meio mais propício à reprodução dos micróbios e o
veículo que os transportava aos órgãos lesados na febre amarela. Gibier não encon-
trou indício da presença do agente da doença nem nesse líquido vital nem nos
cortes de vísceras. Só o intestino continha “quantidade prodigiosa e uma multidão
de espécies de micróbios, de todas as formas”. Como se fosse guiado exclusivamen-
te pela força indutiva dos fatos, e não por uma hipótese prévia, diz que redirecionou
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sua atenção para aqueles órgãos de onde brotava o traço clínico mais importante da
doença, o vômito negro, do qual se originara inclusive o nome pelo qual era desig-
nada na linguagem vulgar (vômito). Três cobaias foram intoxicadas pelo veneno
secretado pelos microrganismos que pululavam no tubo digestivo. Os que isolou e
cultivou depositavam flocos de um espesso e penetrante negrume, em tudo seme-
lhantes, diga-se de passagem, ao pigmento elaborado pelo Criptococo xantogênico
de Freire. Embora ainda desconhecesse o agente específico da febre amarela,
julgava-se em condições de afirmar que esta era “um envenenamento produzido
por fermentação específica que ocorre unicamente no intestino” (CRendus, 1888,
n. 7, v. CVI, p. 501-2).

Em uma segunda conferência proferida em Havana, em 1888, descreveu um
bacilo curvo, com morfologia e propriedades muito parecidas com as do bacilo-
vírgula, exceto aquela propriedade pigmentária, já assinalada por Freire, que fazia
entrar pelos olhos a relação com a febre amarela. A predileção pelos portos se devia
à facilidade com que se reproduzia em água do mar saturada de matéria orgânica.
Cadáveres de marinheiros autopsiados em Havana forneceram a Gibier a prova de
que o bacilo estava presente em todos os vitimados de febre amarela e ausentes
naqueles que morreram de outras doenças. “Seja como for, senhores, mantenho
firme a opinião de que a febre amarela é uma afecção cuja causa primitiva está
localizada no intestino, e que é devida ao desenvolvimento no tubo intestinal de
micróbios análogos (...) aos do cólera” (UM, 1888, p. 415-7).

Desta convicção advinham procedimentos bem precisos em contraposição ao
ceticismo terapêutico que então se disseminava. O intestino devia ser tratado com
anti-sépticos, como qualquer ferida infectada. Não se devia inibir os vômitos com
bebidas geladas ou gasosas, como se fazia na época, já que desembaraçavam a
economia de matérias venenosas. O médico administraria todas as manhãs um pur-
gante e, em estado avançado da doença, não devia hesitar em lavar o estômago e o
cólon para “extrair a maior quantidade de matéria tóxica no menor espaço de tem-
po possível”. Com a nota concernente ao emprego do biclorureto de mercúrio no
tratamento da febre amarela e do cólera, Gibier concorreu ao prêmio custeado pelo
legado Bréant (CRendus, n. 27, v. CVII, p. 1.140).

Em 1889, prosseguiu suas investigações em Jacksonville, na Flórida, mas esbar-
rou numa dificuldade para coletar e analisar os dados: a controvérsia entre os mé-
dicos norte-americanos quanto ao diagnóstico da doença que grassava no Sul dos
Estados Unidos, tão intensa quanto a que sustentavam os médicos cariocas a propó-
sito da epidemia no Rio. As anomalias lá eram a mortalidade muito pequena e o fato
de terem sido os negros atacados em número proporcionalmente maior que os
brancos. Gibier teve de admitir a possibilidade de uma febre híbrida engendrada
pelas características palustres da região, combinando a amarela com a biliosa e a
malária. Esforçou-se por delimitar um subconjunto de casos genuínos para dele
extrair suas observações, mas estas não esclareceram as dúvidas que trouxera de
Havana. Sua última comunicação, apresentada à Academia de Medicina de Nova
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York, apoiava-se, na verdade, em um caso, uma negra cujos intestinos continham o
bacilo e a característica substância fuliginosa que liberava, e na seguinte contraprova:
nos casos autopsiados, o sangue, o fígado, o baço e os rins achavam-se constante-
mente livres de micróbios (UM, 1889, p. 170-9).

Vê-se que a teoria intestinal da febre amarela tinha como fundamento mais
sólido a negação dos vegetais microscópicos que Freire e outros bacteriologistas
haviam descrito. A esta negação, o brasileiro opôs as afirmações de diversos médi-
cos que, como ele, tinham enxergado micróbios onde Gibier não os via. Inaugurou,
assim, uma linha de argumentação que iria adotar, sistematicamente, na década de
1890, quando já eram muitas e muito mais consistentes as verificações negativas
efetuadas por concorrentes interessados em abrir espaço para as próprias descober-
tas. Tal argumento compreenderia sempre dois momentos: a negação da negação; e
a afirmação de que todos os vegetais microscópicos descritos na década de 1880
eram, essencialmente, um mesmo micróbio, o de Domingos Freire.

Freire e Finlay

A questão com Gibier deu ensejo a que travasse relações com Carlos Juan Finlay.
Ao discursar na Academia de Havana, o francês espanara os seus trabalhos do
caminho, arrogantemente, com um simples: “e já sabeis, senhores, o que deles
resta, porquanto, em recente comunicação feita neste mesmo recinto, os últimos
destes autores abandonaram suas opiniões com tal boa-fé que os honra” (Chronique
médico-chirurgicale de la Havane, 1888, n. 2, p. 106).

O interesse de Finlay pela febre amarela remontava a 1858, quando sustentou a
teoria de que as epidemias tinham relação com o grau de alcalinidade da atmosfera.34

Na visão dos médicos da época, Havana formava com Veracruz e Rio de Janeiro os
três focos irradiadores das epidemias que volta e meia devastavam o Sul dos Estados
Unidos. A de 1878 foi catastrófica e, no ano seguinte, desembarcou na Ilha a primeira
das três comissões médicas norte-americanas que a visitaram no último quartel do
século XIX. Sternberg era seu microscopista. A comissão acolheu favoravelmente a
teoria química de Finlay, que permitia articular dois mecanismos em proveito da
hipótese microbiana: o excesso de amoníaco no meio ambiente e a intoxicação do
organismo do homem por esta substância. Parasitas podiam estar agindo quando o
primeiro não o reciclava e o segundo não o eliminava. O saldo mais importante das
investigações realizadas em Cuba pelos norte-americanos, em colaboração com Finlay
e outros médicos nativos, foi a confirmação de uma incógnita: o meio externo desem-
penhava papel importante na transmissão da febre amarela, ao colocar em atividade
ou em dormência, por processos de natureza química e física ainda obscuros, a
virulência do agente patogênico, que devia ser um micróbio.35

A mesma incógnita incitava os outros médicos que se lançavam, então, na busca
deste ser inacessível ao olhar desarmado, bem ou mal aparelhados com o arsenal
teórico e metodológico da ciência que ia alcançar a maturidade no decurso daquela
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década, sob a vigorosa liderança de Pasteur e Koch. Os termos básicos da incógnita
– meio físico externo e meio orgânico interno – formaram o eixo das discussões
entre “quimiaristas” e “parasitistas” na fase inaugural das investigações bacteriológi-
cas sobre a febre amarela. Mas a convivência com os norte-americanos pôs Finlay
numa rota singular em relação àquela seguida pelos demais médicos do Continente.
Abordando a doença com olhos de epidemiólogo e entomologista, alcançou o mes-
mo fim colimado pelos que manejavam exclusivamente o instrumental da bacterio-
logia: uma vacina, só que sui generis. Depois, por força da ressonância dos traba-
lhos de Freire e Carmona y Valle, pôs-se no encalço do micróbio e encontrou o
Micrococcus tretagenus febris flavae.

Em fevereiro de 1881, na Conferência Sanitária Internacional em Washington,
Carlos Juan Finlay, delegado de Cuba e Porto Rico, defendeu a teoria de que na
febre amarela intervinha um agente que não dependia nem do doente nem da
doença, mas que era indispensável para transmiti-la da pessoa doente à saudável. Já
tinha a convicção de que o mosquito era este agente. Havia, inclusive, dedicado
todo o ano de 1880 a estudos para determinar a espécie que desempenhava o papel
de elo intermediário na transmissão da febre amarela.

Não nomeei o mosquito naquela ocasião porque pretendia fazê-lo só depois de
realizar um experimento completo que havia planejado. Projeto que concretizei
quando regressei a Havana, contando com o excelente auxílio de meu amigo e
colaborador, dr. Cláudio Delgado, sem cujo apoio eu não teria persistido tantos
anos na defesa de uma teoria que despertou só dúvida e sarcasmo entre meus
colegas. (Rodriguez, 1965, p. 4)

Em 14 de agosto de 1881, comunicou a descoberta à Real Academia de Ciencias
Médicas, Físicas y Naturales de la Havana, em trabalho intitulado “El mosquito
hipoteticamente considerado como agente de transmision de la fiebre amarilla”.
Abandonando, de vez, a transmissão pela atmosfera e deixando de lado a natureza
da causa morbígena, descrevia em detalhes a história, a distribuição geográfica, a
anatomia e os hábitos do mosquito, concluindo que eram necessárias três condi-
ções para que a febre amarela se propagasse:

1o) existência de um doente de febre em cujos capilares o mosquito possa cravar
suas lancetas e impregnar-se de partículas virulentas, no período adequado da
enfermidade; 2o) prolongamento da vida do mosquito desde a picada feita no
doente até a que deve reproduzir a enfermidade; e 3o) coincidência de que al-
guns dos indivíduos picados depois pelo mosquito estejam aptos a contrair a
enfermidade. (Finlay, 1965, v. I, p. 258)

Não obstante o trabalho fosse acolhido com ceticismo ou indiferença, Finlay
continuou a apresentar novos resultados experimentais à luz desta teoria. E por
esse caminho tão divergente daquele trilhado pelos caçadores de micróbios, passou
a imunizar as pessoas receptíveis inoculando-lhes o “vírus” da doença. Mas em vez
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de usar a lanceta ou a seringa, usou o dardo do mosquito. Em trabalho lido em 1884
na Sociedade de Estudios Clínicos de Havana (“Fiebre amarilla experimental compa-
rada con la natural em sus formas benignas”), explicou que o Culex só se contamina-
va se sugasse o princípio morbígeno do terceiro ao sexto dia de evolução da febre
amarela. Por outro lado, a duração e intensidade do acesso febril produzido pelo
mosquito contaminado pareciam ser proporcionais ao número de picadas e à quanti-
dade presumível de matéria inoculável retida pelo aguilhão do inseto. Destas obser-
vações eram derivadas a “vacina” – uma ou duas picadas do mosquito conferiam, sem
perigo, a imunidade contra as formas graves da febre amarela – e uma regra profilática
igualmente importante: “a necessidade de preservar os doentes atacados desta afecção
contra as referidas picadas a fim de evitar a propagação da enfermidade”.36

Nem todos torceram o nariz para estas idéias. Bérenger-Féraud, por exemplo,
elogiou as pesquisas do cubano, não obstante sua teorização fosse “verdadeiramen-
te surpreendente para o espírito, à primeira vista”. Em carta datada de 14 de julho
de 1884, Finlay disse-lhe que já tinha feito 27 inoculações em 20 indivíduos receptíveis:
19 apresentaram os sintomas da febre amarela benigna natural e não adoeceram
mais, apesar de viverem no foco endêmico. O médico francês concordou que deviam
estar imunizados.

Sem dúvida, esses fatos são ainda pouco numerosos e pouco variados para fixar
as idéias de maneira definitiva (...) apesar disso, desde hoje é lícito supor que o
sagaz médico de Havana esteja em vias de dar um passo extremamente feliz na
profilaxia da febre amarela. Finlay estava neste ponto que acabo de indicar, em
1886, quando quis determinar o valor das idéias de Domingos Freire; e empreen-
deu uma série de experiências com o auxílio do dr. Delgado, que é muito infor-
mado a respeito de técnica bacteriológica. (Bérenger-Féraud, 1890, p. 730-1)

Foi na refutação a Gibier que o brasileiro pela primeira vez referiu-se a eles. As
pesquisas sobre a transmissão da febre amarela pelo mosquito eram mencionadas
de passagem. Freire nunca mencionou ou debateu a singular vacina dos cubanos.
Seu interesse residia, unicamente, no micróbio que estes descreveram. Na primeira
comunicação que a esse respeito apresentaram à Academia de Ciências de Havana,
explicaram que desde agosto de 1886 se ocupavam

em aplicar ao estudo da febre amarela os procedimentos de Pasteur e de Koch
praticando cultivos de sangue e de outros produtos desta enfermidade em gelatinas
esterilizadas. A importação do ágar-ágar a esta cidade permitiu-nos efetuar os cul-
tivos em meios sólidos que tantas vantagens oferecem para diferenciar as colônias
procedentes da inoculação direta, daquelas que possam se desenvolver de esporos
acidentais; o que não podíamos fazer com a gelatina comum, porque esta se lique-
faz à temperatura ordinária de nossos verões. Às obras tão práticas e minuciosas de
Crookshank (Bacteriology) e de Cornil e Babès (Les bactéries, 2ème édition) devemos
a possibilidade de nos familiarizarmos com os procedimentos e as manipulações
indispensáveis para esse gênero de estudos. (Finlay, 1965, v. I, p. 401)
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A exploração do sangue, da urina, da serosidade dos vesicatórios, das lágrimas
e do suor redundou no cultivo de colônias de micrococos semelhantes às que
Matienzo, em Veracruz, identificara como o Microccocus tetragenus de Gaffki.37

Finlay e Delgado também fizeram experiências bem-sucedidas de contaminação
com pares de mosquitos, uns infectados, outros não. Já nos referimos à impressão
que estes trabalhos causaram em Hyacinthe Vincent, que esteve em Havana em
1888. Nos Archives de Médecine Navale, elogiou as provas clínicas e experimen-
tais, mas julgou que não forneciam ainda elementos para se decidir qual dos
competidores – Freire, Lacerda, Carmona y Valle ou Finlay – tinha solucionado o
enigma da infecção amarílica. “O futuro decidirá; adhuc sub judice lis est” (Bérenger-
Féraud, 1890, p. 733).

Foi nesse momento que Gibier apareceu em Havana, em busca de fatos que
confirmassem a teoria intestinal da febre amarela. E mês e meio depois, sem a menor
cerimônia, atirou para o lixo tudo o que Finlay e Delgado, Freire e Carmona tinham
feito. Ao contrário do que afirmou, os dois médicos cubanos não renunciaram ao
micrococo. Mais flexíveis do que Freire, debruçaram-se sobre a hipótese de Koch e
curvaram-se um pouco a ela. Em março de 1888, na Academia de Ciências de Havana,
admitiram a existência de duas formas clínicas da doença. A melânica talvez fosse
produzida por um micróbio residente no tubo gastrintestinal, ainda que preexistisse
no sangue. A forma que chamaram de albuminúrica simples caracterizava-se pela
presença do micróbio no sangue e nas vísceras, mas não no estômago e nos intesti-
nos (Finlay, 1965, v. II, p. 31-6).

Ao que parece, Gibier teve para com eles o mesmo procedimento desleal que
adotou com Tamayo. Utilizou uma cultura que lhe forneceram, confirmou a presen-
ça de micrococos e sugeriu a identidade com o micróbio de Freire. Mas ao discursar
na Academia havanesa negou tudo, e deixou subentendido que Finlay e Delgado
eram bacteriologistas ingênuos que desconheciam as regras do ofício. Indignados
com a má-fé do francês, publicaram artigo desmentindo-o.

Sob a garantia dos fatos relatados pelo dr. Fernandez Alvarez (aquele que viera
ao Rio com a missão espanhola), pode-se afirmar que um tubo de cultura semeado
pelo sr. Gibier com sangue do cadáver de uma pessoa morta de febre amarela
produziu toda uma colônia de micrococos típicos, de cor amarelo-canário. Este
resultado parece não ter sido o primeiro nem o único obtido pelo dr. Gibier com
as semeaduras de produtos da referida enfermidade. (Finlay, 1965, v. I, p. 28-9)

Ele teria obtido também culturas iguais às do dr. Freire. Finlay confirmou isso em
carta ao brasileiro, em 4 de março de 1888. Tendo examinado em sua casa, poucos
dias após sua chegada, suas culturas e preparações, “declarou em voz alta e sem
rodeios que nossos micrococos eram bem os mesmos que os que compunham as
colônias que vós lhe havíeis entregue em Paris, provenientes do Brasil, e desde então
ele repetiu com freqüência a outras pessoas essa declaração” (Freire, 1889, p. 12).
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O cientista cubano arrematava a carta com bastante sal: “durante o pouco tempo
que permaneceu em Havana descobriu uma grande quantidade de coisas novas”.
Na desforra que publicou aqui, Freire (1888, p. 13-4) transcreveu trechos de artigos
de Finlay e Delgado para mostrar que tinham confirmado a presença de seu micró-
bio nos lugares em que o bacteriologista francês afirmava não haver nenhum. “Ora,
o mesmo fato assinalado em três países distantes uns dos outros (o México, o Brasil
e a Ilha de Cuba), por observadores que nada combinaram entre si, parece ser a
garantia mais séria de sua exatidão e de sua veracidade.”

A questão com Sternberg

Em 31 maio de 1887, desembarcou no Rio de Janeiro, discretamente, o major
George M. Sternberg, cirurgião do exército norte-americano, presidente da American
Public Health Association. Vinha em missão oficial, que consistia em verificar as
teorias sobre a febre amarela dos médicos centro e sul-americanos, em especial a de
Freire, cujas vacinações tinham impressionado vivamente o governo de seu país.
Tanto que o Congresso resolvera bancar a investigação na lei concernente às despe-
sas orçamentárias da União para o ano que se encerraria em 30 de junho de 1888.
Quando Sternberg aqui chegou, Freire estava na Europa. Pôde, assim, presenciar a
recepção apoteótica que lhe prepararam. Os jornais prestaram pouca atenção àque-
le cavalheiro sisudo. Limitaram-se a incluí-lo no rol das galanterias com que o
estrangeiro cercava nosso sábio triunfante.38 Durante sua estada, procurou cumprir à
risca as ordens do presidente Grover Cleveland, que era taxativo em relação a um
ponto: “You will refrain from making publication of your investigation and the
conclusions reached by you until you shall have submitted to me the complete report”*.
Dispunha de 10 mil dólares para completar até 1o de outubro as investigações sobre
os métodos de imunização no México, por Carmona y Valle, e no Brasil, por Freire.

Chegando ao Rio de Janeiro, depois que estiver familiarizado com as alegações
deste, realizará pessoalmente, no Hospital de Jurujuba e em outros locais que lhe
parecerem adequados, pesquisas visando determinar:
Primeiro. A fonte de onde provêm as culturas, o que implica:
(a) o exame do suposto germe que será mostrado a você por aqueles que estão
envolvidos no negócio das inoculações;
(b) a verificação dos processos de cultura e atenuação adotados.
Segundo. O método de inoculação, que verificará pessoalmente, se possível em
casos reais. Terceiro. (...) Ao emitir seu juízo, levará em consideração (...):
(a) características pessoais do paciente; sua idade, raça, nacionalidade, sexo,
prévia suscetibilidade;
(b) o tempo decorrido desde a última inoculação, e quantas vezes ficou exposto
ao contágio. (United States Marine Hospital Service, 1890, p. 12-3, 16-7)

* “O senhor se absterá de publicar sua investigação e as conclusões que obtiver  até que tenha subme-

tido a mim o relatório completo.”
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A verdade, porém, é que Sternberg escolheu mal a ocasião para o inquérito. O
principal suspeito esteve ausente a maior parte do tempo. E a febre amarela quase
não produziu casos esporádicos naquele inverno, pois a epidemia do verão fora das
mais brandas, circunstância, aliás, que era incluída aqui na conta dos triunfos de
Domingos Freire.

Sternberg chegou em 31 de maio de 1887. O desembarque de Freire foi em 29
de junho. Durante o mês de julho relacionaram-se. Em 11 de agosto, viajaram para
Nova York, no mesmo vapor.

Em março de 1888, o norte-americano submeteu ao presidente um manuscrito,
cuja versão depurada foi publicada no Annual Volume of the Marine Hospital Service
for 1889. Suas conclusões eram “definitivas” no tocante às vacinações praticadas no
Brasil e no México, mas a etiologia da febre amarela permanecia indeterminada. O
prazo que lhe fora dado e o fato de não grassar a doença em nenhum dos dois
países à época de sua visita o impossibilitaram de realizar pesquisas que julgava
cruciais. Em 23 de abril de 1888, recebeu ordem de viajar para Cuba, para prosse-
gui-las, mas o tempo foi de novo cerceado, pois o relatório devia ser entregue até
25 de junho, antes de se encerrar o ano fiscal votado no Congresso. No outono de
1888, quando a febre amarela irrompeu na Flórida e no Alabama, Sternberg insta-
lou-se em Decatur (em Jacksonville estava Paul Gibier). Ainda assim, não chegou a
conclusão definitiva quanto ao agente específico da doença. Ordens datadas de 5
de fevereiro de 1889 permitiram-lhe regressar a Havana, no verão desta vez. A
análise dos materiais resultantes de trinta autópsias que lá realizou e o estudo de
vários microrganismos que tinha cultivado e isolado ocuparam-no por alguns meses
ainda após o regresso desta última viagem. Em setembro de 1889 fez o balanço final:

Comecei agora a redigir um relatório porque julgo oportuno prestar contas do que
tenho feito nestes últimos dois anos, não por haver conduzido minhas investigações
a um termo bem-sucedido nem por sentir que não há nada mais a fazer. (...) As
dificuldades revelaram-se bem maiores do que em princípio supus. Se a tarefa a mim
confiada fosse encontrar um organismo no sangue, como o da febre recorrente ou do
antraz, ou um organismo nos órgãos prioritariamente afetados, como na febre tifóide
ou na lepra ou no mormo – no intestino, por exemplo, como no cólera –, as pesqui-
sas que realizei dificilmente teriam deixado de obter pleno sucesso. Mas não foi isso
que aconteceu, e entre os microrganismos encontrados não há nenhum que, por sua
presença constante ou seu poder patogênico especial, possa ser apresentado como
sendo, inequivocamente, o agente infeccioso específico dessa doença.
Se não tive êxito em fazer uma demonstração positiva que satisfaça às exigências
da ciência, fui ao menos capaz de excluir de maneira definitiva a maioria dos
microrganismos que encontrei em minhas culturas, assim como aqueles que vários
outros investigadores (Freire, Carmona, Finlay, Gibier) supuseram ser a causa
específica da febre amarela. (United States Marine Hospital Service, 1890, p. 13)

O relatório final publicado em 1890 reunia diversos textos redigidos durante as
investigações. A comunicação lida na conferência sobre quarentenas, em Montgomery
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(Alabama), em março de 1889, pouco antes da última visita a Havana. O trabalho foi
apresentado ao College of Physicians of Philadelphia, em abril de 1888, às vésperas
da primeira viagem a Cuba. Publicado no Medical News (n. 17), em 28 de abril,
parcialmente traduzido e comentado em União Medica (1888, p. 337-42), este traba-
lho trazia suas opiniões acerca dos micróbios e das vacinas de Freire e Carmona y
Valle. Era uma versão condensada do relatório que apresentara ao presidente dos
Estados Unidos em março de 1888. O volume final contém, ainda, pós-escrito redi-
gido em Baltimore, em 23 de setembro de 1889. Era uma réplica ao “panfleto” que
Freire publicara ao tomar conhecimento de suas opiniões no Medical News e em
União Medica:

Sou acusado de incompetência, miopia e conduta imprópria na execução da mis-
são de que fui encarregado (...) Com relação à minha faculdade de visão posso
dizer que nunca fui míope, mas que, ao contrário, uso óculos para corrigir a
presbiopsia comum em pessoas de minha idade.
Quanto ao fundamento das outras acusações do dr. Freire, devo deixar o julgamen-
to a cargo daqueles que possam considerá-las dignas de atenção. Responder o
violento ataque que me fez, em detalhes, representaria uma perda de tempo, mas
tomo a liberdade de introduzir aqui o pós-escrito (...) em que mostrei o escasso
fundamento que tem sua alegação de que sua suposta descoberta foi confirmada
por outros observadores. (United States Marine Hospital Service, 1887, p. 28)

A polêmica entre Sternberg e Freire renderia vários outros artigos no Brasil e no
exterior, e envolveria quantidade considerável de personagens do mundo médico,
posto que o relatório publicado em 1890 não deixou pedra sobre pedra nas desco-
bertas consumadas até então, e representou, sim, uma pedra no sapato de todos os
bacteriologistas que enxergavam novos microrganismos no sangue, nas secreções e
nos órgãos dos amarelentos. Não resta dúvida de que era a mais completa e profi-
ciente infirmação do que se acumulara na bacteriologia da febre amarela, tão exaus-
tiva e abrangente que se mantinha em pé por si própria, como marco independente
dos resultados positivos que George Sternberg se esforçara por colher. O inquérito
foi muito mais profundo que o de Paul Gibier, e por isso não se nota, tão à flor do
texto, aquele afã de “descobrir coisas novas” que Freire e Finlay ironizaram. Mas o
espírito de competição que movia Sternberg era igualmente intenso, e se mostrou,
sobretudo, nas circunstâncias em que fez a coleta de informações no Rio de Janeiro.

Ao que parece, este cumpriu à risca a ordem de manter em segredo suas opiniões,
e foi com autêntica surpresa – “a mais desagradável surpresa” – que o bacteriologista
brasileiro tomou conhecimento delas pelo Medical News, em abril de 1888. Sua
refutação é dividida em duas partes: na primeira, discute os aspectos técnicos do
inquérito; na segunda, os aspectos éticos. Para Freire, sob este ponto de vista, a
conduta de Sternberg foi “lamentável” e “revoltante”. Ao chegar ao Rio, não encon-
trando o autor dos trabalhos que tinha de examinar, devia aguardar seu regresso
que, como todo mundo sabia, era iminente, ou pelo menos notificar-lhe da missão
que o trazia à capital brasileira.
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Não fez nada disso. Ao contrário, sua primeira preocupação foi estabelecer rela-
ções seguidas e íntimas com meu inimigo declarado, o dr. Araújo Goes (...) e, em
companhia deste senhor, sem que eu fosse informado, aproveitando-se de minha
ausência, o dr. Sternberg invadiu o laboratório de bacteriologia da Faculdade de
Medicina, sem a autorização do diretor da Faculdade, e lá os dois abriram os
armários nos quais encontravam-se objetos que me pertenciam, armários que
deixara fechados a chave (...) Retiraram as culturas que havia deixado lá, pela
razão de que eram impuras e não me podiam servir, examinaram-nas ao micros-
cópio, censuraram meus trabalhos em presença dos empregados do laboratório,
agindo como se fossem sua propriedade particular, e como se o dr. Araújo Goes
fosse a pessoa com a qual o presidente dos Estados Unidos incumbira Sternberg
de se entender. (...) depois de terem examinado estas culturas (...) o dr. Sternberg
teve a audácia de (...) tomá-las como base de suas acusações, revelando assim,
claramente, premeditação de me difamar e de privar de autoridade meus traba-
lhos. (Freire, 1889, p. 45, 47-8)

Antes de registrar por escrito estes fatos, Domingos Freire denunciou-os num impor-
tante evento que teve lugar na capital brasileira, em setembro de 1888: o I Congresso
Brasileiro de Medicina e Cirurgia, organizado pela recém-fundada Sociedade de Medi-
cina e Cirurgia do Rio de Janeiro. Freire inscreveu-se com o objetivo expresso de
desmascarar os dois, e algumas sessões foram o teatro de exaltado duelo com seu
inarredável inimigo, Araújo Goes. A julgar pelos anais do congresso, a provocação
partiu deste. O dr. Henrique de Sá acabara de relatar experiências com o glicoborato
de sódio, um desinfetante que empregava no tratamento da febre amarela, com
base na doutrina de Freire. Goes declarou que não tinha dúvidas quanto à natureza
parasitária da doença, mas disse que o micróbio não fora ainda isolado e lembrou
que os trabalhos deste bacteriologista acabavam de sofrer séria contestação por
parte do professor norte-americano. Freire então desenrolou a incrível história dos
crimes que ambos tinham perpetrado em seu laboratório enquanto ele discutia, na
Europa, os seus trabalhos com Vulpian e outras sumidades científicas. Lembrou que
as evidências de Sternberg tinham sido colhidas em apenas dois casos suspeitos,
uma vez que durante a sua estada não houvera epidemia.

Em outra sessão do Congresso, antes de apresentar trabalho sobre a mortalidade
por febre amarela no Rio de Janeiro, Araújo Goes negou que houvesse violado o
laboratório de Freire, e apresentou sua versão dos fatos. Tinha sido apresentado a
Sternberg pelo barão de Cotegipe, ministro dos Negócios Estrangeiros. Ao saber
que o norte-americano desejava penetrar naquele laboratório, fez-lhe ver que era
preciso um ofício do ministro ao diretor da faculdade. Levou-o àquela escola e
percorreram-na com o diretor.

(...) chegaram ao laboratório do dr. Freire, que estava fechado. Foi chamado o dr.
Campos da Paz, a quem fora o mesmo laboratório deixado em guarda, e este os
introduziu nele. Portanto, não foi o laboratório varejado. O sr. barão de Sabóia
apresentou o sr. dr. Sternberg aos srs. drs. Campos da Paz e Caminhoá Filho;
disse-lhes qual era a missão do médico americano, e ordenou que se pusesse
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tudo à sua disposição, assim como que se lhe mostrasse tudo o que fosse possível
dos trabalhos do sr. dr. Freire.

Ao ver um armário com balões de vidro, Sternberg teria perguntado a Caminhoá
Filho se não havia culturas a examinar. Este lhe respondera que estavam alteradas,
mas dois ou três dias depois levara-lhe uma, dizendo que servira para vacinação.
Nesta cultura o norte-americano encontrara quatro micróbios, mas nenhum era o de
Freire. “Esta é a verdade. (...) Seria uma grande injustiça (...) acreditar que esse
estrangeiro notável, enviado pelo governo de uma nação poderosa, a fim de proce-
der a um inquérito sério e rigoroso sobre um trabalho científico, se deixasse influen-
ciar por um estranho, que encontrou acidentalmente em seu caminho.” (I Congresso
Brasileiro de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, 1889, p. 54 e 56-7).

Em sessão ulterior, Freire repetiu as acusações, referiu-se de novo aos “vultos
científicos” que tinham examinado suas preparações, reiterou a exigüidade das evi-
dências obtidas por Sternberg e redargüiu, com toda razão, que se algum médico
fosse a Paris verificar as pesquisas de Pasteur, “ninguém se lembraria de dar-lhe
para cicerone (...) Peter, seu antagonista, e nem este se prestaria a esse papel”.
Terminou o discurso declarando que suas investigações prosseguiriam sob a divisa
“Pátria, Ciência e Humanidade” (idem, p. 152-3).

A refutação ao relatório de Sternberg, que veio a lume em 1889, trazia em
anexo documentos para comprovar as acusações. O secretário da faculdade certi-
ficava que em seus arquivos não existia documento algum do diretor autorizando
Goes e Sternberg a adentrarem o laboratório de química orgânica. E nos estatutos
não havia artigo que franqueasse o acesso aos laboratórios “a médicos estrangei-
ros à faculdade, a fim de que trabalhem durante a ausência do professor respec-
tivo, servindo-se dos objetos que este professor havia confiado à guarda da facul-
dade, e que relacionam-se a pesquisas pessoais que lhe pertencem com exclusivi-
dade”.39 Chapot Prévost (preparador de histologia) e Joaquim Caminhoá (preparador
de química orgânica e biológica) tinham visto, sim, Goes e Sternberg “pondo as
mãos” em objetos que estavam trancados em armários. Caminhoá confirmou que
havia feito com o mestre cuidadosa seleção das culturas a serem levadas para a
Europa, rejeitando como inservíveis aquelas deixadas no laboratório. Tinha, in-
clusive, declarado isso a ambos por diversas vezes. Freire perguntava se, depois
de examinar o sangue dos dois doentes, o americano “tinha encontrado corpúscu-
los esféricos e vivos em algumas das preparações feitas naquela ocasião”. A res-
posta de Caminhoá era positiva. Chapot Prévost respondeu que ele “não declarou
ter encontrado microrganismo no interior dos glóbulos de sangue, mas sim pe-
quenos corpúsculos esféricos (...) que não se confundiam com os grupos dos
mesmos leucócitos. Todavia, quando fiz ao dr. Sternberg a observação de que
esses corpúsculos se apresentavam também fora dos glóbulos, ele verificou o fato
e pôs-se de acordo comigo (in Freire, 1889, p. 52).
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Os médicos presentes ao Congresso de Medicina e Cirurgia adotaram posição
ostensivamente favorável a Domingos Freire, que depois comentaria: “isso para mim
foi motivo de íntima satisfação, como raramente experimentei no curso de minha
vida” (Freire, 1889, p. 56-8). Em 18 de setembro, dia do encerramento, Araújo Goes
lavrou seu protesto através de panfleto distribuído na porta do edifício. Abandonava
o congresso e recorria à imprensa porque a discussão tinha deixado o terreno cientí-
fico para se tornar pessoal. Admitia que Sternberg trabalhara durante quinze ou vinte
dias no laboratório de Freire, e que ele próprio fora lá umas oito ou dez vezes “para
ver se aprendia qualquer coisa (...) de bacteriologia”. Negava, porém, que tivessem
revolvido armários, insistia na autorização de Sabóia, afirmando, inclusive, que fora
legítima a ocupação de um laboratório que era propriedade do Estado. O panfleto
não conseguia desfazer a impressão de um procedimento pouco ético. Revelava-se
mais eficiente no trecho em que denunciava, com letras graúdas, o fato de que inves-
tigador e investigado tinham tido a oportunidade de trabalhar juntos algum tempo.

O que o dr. Freire esconde com a perfídia de um homem que quer atingir traiçoei-
ramente seu adversário é que O DR. STERNBERG TRABALHOU DURANTE TODO O MÊS DE

JULHO E DURANTE DEZ DIAS DO MÊS DE AGOSTO COM ELE, APÓS O SEU RETORNO DA EUROPA; O
QUE O DR. FREIRE ESCONDE FRAUDULENTAMENTE É QUE ELE MOSTROU AO DR. STERNBERG SUAS

CULTURAS PURAS, E QUE ELE FEZ PESSOALMENTE, EM PRESENÇA DO MESMO DOUTOR, SUAS EXPERIÊN-
CIAS E SUAS DEMONSTRAÇÕES.

Às testemunhas arroladas no livro que publicou mais tarde, Freire indagou: quanto
tempo viram-no permanecer no laboratório após seu regresso da Europa. “Pouco
tempo”, respondeu Chapot Prévost. “Em geral o dr. Sternberg fazia curtas visitas”,
confirmou Joaquim Caminhoá. Freire diz que foram só vinte dias, e garante que o
americano “fraudulentamente escondeu os resultados das experiências com ani-
mais”, não quisera se pronunciar na Academia de Medicina, a convite desta, nem no
Congresso Internacional de Washington, a convite do próprio investigado.40 Este
encerrou sua participação no congresso do Rio de Janeiro com longo discurso sobre
a prevenção da febre amarela, no qual enfatizava a resolução tomada por Washing-
ton de recomendar a todas as nações a “vulgarização” da vacina brasileira, com o
fim de averiguar sua eficácia.41 Com relação a este ponto do inquérito de Sternberg,
fazia, também, graves restrições éticas. Emprestara-lhe dois grandes livros com da-
dos sobre os vacinados para que pudesse percorrer a cidade e conferir os resulta-
dos, mas em vez de ser convidado a acompanhá-lo, fez as visitas com Araújo Goes
e um médico norte-americano residente no Rio:

(...) como se fosse um investigador de contrabando (...) Felizmente, o dr. Sternberg
constatou com seus próprios olhos a exatidão de todas as informações consigna-
das em meus registros (...) [exceto] com relação às vacinações feitas no morro da
Viúva, em 1884, numa época que não poderia enxergar senão com os óculos do
dr. Goes (...) E são pessoas infames como essas que têm a audácia de querer
servir de juízes de questões científicas! (...) Mas que o dr. Sternberg se console.
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O território da ciência não conhece limites, e os argonautas da medicina têm
ainda muitos velocinos de ouro a conquistar. Que esteja menos preocupado em
desacreditar os trabalhos dos outros, e que empregue seu tempo em buscar algu-
ma coisa de menos ofensivo que o malvado micróbio que, como se diz, torna tão
venenosa a saliva que umedece sua língua.42

O livro foi publicado às vésperas da Proclamação da República e trazia a frase de
Xavier de Maistre que usamos como epígrafe para este capítulo. Ela refletia um
estado de espírito muito otimista que encontrava fundamentos não apenas na con-
juntura política e nas recordações ainda vivas dos êxitos alcançados no exterior,
como também no surpreendente alargamento das fronteiras geográficas e sociais da
vacina no Brasil. É isso que vamos examinar nos próximos capítulos.

Notas

1 Nascido na cidade do México (1827-1902), Manuel Carmona y Valle fez estudos de aperfeiçoamento na

Europa, dedicando-se à oftalmologia. Foi professor de fisiologia, clínica externa e, finalmente, clínica

interna da Escola Nacional de Medicina, que dirigiu por dezesseis anos. Foi, também, diretor do Hospital

de Jesús, presidente da Academia de Medicina do México, por vários mandatos, e senador. Presidiu o I

Congresso Médico Nacional de seu país e o I Congresso Médico Pan-Americano em Washington, em

1893, no qual João Batista de Lacerda apresentou sua mais importante teoria sobre a febre amarela. Foi

delegado de seu país nos congressos médicos de Berlim, Roma e Moscou (Enciclopédia Universal

Ilustrada Europea-Americana, v. XI, p. 1.146a; Lacerda, 1891, p. 304).

2 Depois de se doutorar em 1866, Liceaga visitou diversas cidades européias. Regressou à cidade do

México, em 1888, com um cérebro de coelho infectado com o vírus da raiva; em abril levou a cabo a

primeira vacinação (Cortés, 1989, p. 146-7).

3 Sustentava o mexicano que, “nas ciências de observação, devemos ter o espírito completamente

independente, e não nos devemos encerrar nos estreitos limites que outros observadores têm traçado”.

Em seu livro, citava a carta de Araújo Goes ao presidente da Academia de Medicina do Rio de Janeiro,

considerando suas críticas exageradas. Afirmava que a vacina de Freire não funcionava porque o verdadeiro

micróbio não se reproduzia em líquidos, como os micrococos. Tentara em vão cultivar seu cogumelo em

caldo de vaca e na gelatina (apud Boletim AIM, 15/6/1886, p. 14-17b).

4 Situada no Golfo do México, a cerca de 300km da cidade do México, Veracruz era o principal porto

marítimo do país. “Embora tenha sido fundada em 1520 por Cortes, o sítio fora ocupado pelos espanhóis

já em 1509, ano em que os infelizes colonos foram dizimados pela primeira epidemia de febre amarela

a atacar europeus no Continente Americano. A febre amarela fustigou Veracruz quase todos os anos

desde sua ocupação pelos espanhóis, e o lugar pode ser considerado, sem hesitação, um dos mais

prolíficos focos na América” (Augustin, 1909, p. 744-5).

5 Apud Boletim AIM (8/6/1886, p. 8; idem, 1/6/1886, p. 3). Ao refutar a degenerescência gordurosa dos

tecidos das vísceras, aceita por Freire, citava Joseph Jones: na opinião deste, os glóbulos eram compostos

albuminosos ou fibrinosos. Para Carmona y Valle, o vômito negro era uréia transformada em carbonato

de amoníaco. Podia ocorrer sem hemorragia gástrica, como pensavam seus pares. Para Freire, era o

resultado de duas secreções do micróbio: a ptomaína e o pigmento negro. O pigmento amarelo era
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descrito por ambos. O mexicano narrava o caso de um paciente que, ao lavar as mãos, deixava a água

amarela de icteroidina e zoosporos. Estes determinavam hemorragias e tumefação das gengivas, como

no escorbuto. Tais sintomas já tinham sido considerados patognomônicos da febre amarela por Humboldt,

em Cuba, quando testava uma vacina feita com veneno de cobra, nos marcos ainda da medicina neo-

hipocrática (Manzini, 1858).

6 As causas do movimento browniano eram desconhecidas, mas nada tinham a ver com os movimentos

sarcódicos, amebóides e ciliares característicos da vida microbiana. Robin (1871, p. 526-8) transcrevia

trechos de trabalhos de Robert Brown, A brief account of microscopical observations made in the months

of June, July and August, 1827; On the particules contained in the pollen of plants, and on the general

existence of active molecules in organic and inorganic bodies, and additional remarks (London, July

1829); “Remarques additionnelles sur les molecules actives”, Annales des Sciences Naturelles (Paris,

1828, v. XIV, p. 541 e s.; 1830, v. XIX, p. 104).

7 Publicado em Archives de Médecine Navale (março 1886, p. 189 e s.), o trabalho de Rangé teria sido

enviado a Freire pelo dr. Corre “com seu cartão de visita” (Boletim AIM, ano I, n. 21, 22, p. 7-10).

8 As observações de Girard foram publicadas no Evening Telegram de Nova York (19/7/1884). O estudo

de Maurel, feito nas Antilhas, foi publicado nos Annales da Sociedade de Biologia (Freire, 1888, p. 4).

Freire acabara de ler sobre Capitan e Charrin em Bordier (1884).

9 O prestígio granjeado nos últimos anos do Império decaiu na República, quando passou a pugnar por

um programa liberal. Após cumprir degredo na Amazônia, por ordem de Floriano Peixoto, afastou-se da

cena pública e dedicou-se à construção do aerostato. Escreveu três romances: Mota Coqueiro ou a pena

de morte (1877), Os retirantes (1879) e Pedro espanhol (1884) (ver Orico, 1977; Patrocínio, 1996).

10 Encontrei poucos dados sobre Paul Gibier. Após a “traição” a Freire, que discutirei adiante, este

ironizou sua conversão ao espiritismo. A Federação Espírita Brasileira publicou livro de sua autoria:

Análise das coisas: ensaio sobre a ciência futura e sua influência certa sobre as religiões, filosofias,

ciências e artes. Consta aí que era ex-interno dos hospitais de Paris, ajudante naturalista do Museu de

História Natural, oficial da Academia, cavaleiro da Legião de Honra, etc. Veremos que conquistou,

também, a inimizade de Finlay em Cuba. “Por essa razão, o dr. Gibier ficou tão desmoralizado, que foi

obrigado a partir imediatamente para a Austrália, onde tem um laboratório mercantil” (Freire, O País,

31/7/1894).

11 Boletim AIM (ano I, n. 19, p. 4-5). Referindo-se a uma comunicação que Freire teria enviado a Pasteur

para ser lida na Academia das Ciências, Araújo Goes deixava no ar a dúvida se não teria sido “sepultada

no caixão de lixo do laboratório do sábio francês” (GN, 10/5/1884, p. 2).

12 Segundo Vallery-Radot (1930), o encontro de ambos foi em 1873, o que colide com as datas das

viagens do Imperador. Na primeira (25/5/1871 a 30/3/1872), visitou a Europa, o Egito, a Palestina e a

Ásia Menor. Chegou à França meses depois da Comuna de Paris. A segunda viagem (26/3/1876 a 26/9/

1877), coincide com a de Freire. A última, por motivo de saúde, foi de 30/6/1887 a 22/8/1888. Depois

veio o exílio, em novembro de 1889, do qual só retornou cadáver transladado em 1920 (faleceu em Paris

em dezembro de 1891). (Mossé, s d., p. 294, 298; DLarousse, v. 11, p. 5.200-1. Sobre as relações de d.

Pedro II e Pasteur, ver Franco, 1969, p. 55-6.)

13 Físico e matemático, Henri Claude Gorceix (1842-1919) formara-se pela Escola Normal Superior de

Paris, em 1866, e lecionara ciências físicas e naturais no Liceu de Angoulême. Como professor de

ciências na Escola Francesa de Atenas (1869-70), registrara os movimentos do vulcão Nisyros, no Mar

Egeu, publicando em 1874, suas observações nos Anais da Escola Normal Superior de Paris. Nesse ano

foi convidado por d. Pedro II para fundar, no Brasil, uma escola de minas. Apresentou os planos em fins

de 1875. Além de fundar e dirigir a escola, Gorceix ensinou mineralogia, geologia, física e química,

exonerando-se em 1891. Cinco anos depois, na Europa, foi convidado pelo governo de Minas para
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organizar o ensino agrícola no estado. Nomeado correspondente do Museu de História Natural de Paris,

em 1882, recebeu em seguida o prêmio Delesse, conferido pela Academia das Ciências. Publicou, entre

outros trabalhos, Minas Gerais, l’un des états du Brésil (Paris, 1891) e The mineral wealth of Brazil (Rio

de Janeiro, 1908). Um comentário sobre a proposta de Gorceix consta em Carta de d. Pedro a Henri

Gorceix, 7/8/1876 (Vallery-Radot, 1930 p. 409). Ver, sobretudo, Carvalho (1978).

14 Em 16/2/1880, anunciou a descoberta de um cometa e em 26/6/1882, a observação do cometa Wells

(Crendus, v. XC, n. 7, p. 290; v. XCIV, n. 26, p. 1.672). Em 17/8/1885, Quatrefages apresentou, em seu

nome, o v. 6 dos Arquivos do Museu Nacional do Rio de Janeiro, contendo trabalhos de Hartt, J. B. de

Lacerda, J. R. Peixoto e L. Netto (idem, n. 7, v. CI, p. 467-70). Em 15/6/1886, d. Pedro relatou um tremor

de terra ocorrido no Brasil (idem, n. 24, v. CII, p. 1.351-2). Em 30/7/1888, apresentou Premiers travaux

du bureau des longitudes du Brésil, de Calheiros da Graça e Índio do Brasil (idem, n. 5, v. CVII, p. 316).

Em 12/10/1891, Daubrée informou à Academia que o estado de saúde do monarca exilado era precário.

Em 7 de dezembro foi anunciada sua morte. Em 4/4/1892, Pasteur foi eleito membro da comissão

encarregada de apresentar substitutos (idem, v. CXIII, n. 15, p. 454; v. CXIII, n. 23, p. 787; v. CXIV, n. 14,

p. 819).

15 Fundada em 1857 pelo químico Louis Jacques Thenard, a sociedade fora presidida depois por Dumas

e, em seguida, Pasteur, que escreveu a d. Pedro II em dezembro de 1885. Pasteur presidiu, também, o

comitê formado por membros do Instituto de França, industriais e presidentes de sociedades científicas

para homenagear Dumas, o cientista que formulara os princípios fundamentais da química geral, falecido

em 11/4/1884. Uma estátua seria erguida em sua cidade natal, Alais. d. Pedro doou mil francos. Em 22

de setembro, Pasteur agradeceu a carta de condolências de D. Pedro pela morte de outro químico

importante, Wurtz (MI, maço 193, doc. 8.800; maço 192, doc. 8.722; Arquivo Nacional, 1977, p. 280).

16 O carioca Augusto Ferreira dos Santos (1849-1903) doutorou-se em 1872 na Faculdade de Medicina

do Rio de Janeiro, tornou-se opositor em 1875 e lente de química mineral e mineralogia médica em

1884. Antes de assumir a direção do Instituto Pasteur do Rio de Janeiro, foi diretor do Hospital da Santa

Casa da Misericórdia, diretor do Gabinete Estatístico Médico-Cirúrgico dos hospitais públicos e membro

do Conselho do Imperador. No República, integraria o Conselho Superior de Saúde Pública. Escreveu

Tratamento preventivo da febre amarela pelo método Pasteur (Rio de Janeiro, 1888). Antes disso, publicou

um formulário para a Santa Casa e uma tradução de Macbeth (1878). Pertenceu à Junta de Higiene que

se demitiu em outubro de 1883, antes de Freire assumir. Parece que freqüentou o laboratório de Pasteur

já nessa ocasião. Em 1886, estagiou durante um ano na França, por conta do governo e da Santa Casa,

cuja irmandade custeou a instalação dos serviços anti-rábicos no Rio. Em 26/11/1888, Pasteur apresentou

à Academia das Ciências de Paris fotografias e estatísticas relativas ao tratamento da raiva no Brasil. O

derrame por ele sofrido em 1887 provocara grande comoção pública e engrossara as doações que, em

poucos meses, totalizaram cerca de dois milhões e meio de francos. O instituto inaugurado em novembro

de 1888, rua Dutot, logo ampliado, possuía laboratórios e instrumental para pesquisas que foram muito

além da profilaxia da raiva (CRendus, v. CVII, n. 22, p. 847; Delaunay, 1962; Santos Filho, 1991, v. 2, p.

125, 301-2, 484. Sobre o Instituto Pasteur carioca, ver Araújo, 1982, p. 89-90. Sobre as relações entre o

Instituto Pasteur de Paris e os institutos congêneres criados no Brasil, ver Benchimol, 1990, p. 6-21; e

Teixeira, 1995).

17 MI (maço 187, doc. 8.501); Vallery-Radot (1930, p. 403-4). Em 11/9/1880, o monarca elogiara

comunicação sua à Academia das Ciências (9 de agosto), e pedira-lhe que o mantivesse a par das

pesquisas sobre as infecções e a teoria dos fermentos (idem, p. 403). Pasteur mandou-lhe Examen

critique d’un écrit posthume de Claude Bernard sur la fermentation. “Vós encontrareis aí o eco de uma

questão que interessou vivamente à Sua Majestade por ocasião de sua última viagem a Paris, bem como

a crítica de uma tentativa, não menos falsa que suas primogênitas, de teoria da geração espontânea” (MI,

maço 183, doc. 8.356; ver também Vallery-Radot, 1951, p. 313 e s.s).
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18 UM (1881, p. 526-7). História detalhada das epidemias no Senegal acha-se em Augustin (1909, p. 254-

307). Os primeiros casos apareceram em junho de 1881. Morreram 700 europeus residentes naquela

colônia. Dos 559 soldados estacionados lá, 246 adoeceram (44%) e 216 sucumbiram (81,7% dos atacados).

19 Pasteur fala de sua estada em Bordéus e da malsucedida missão de Talmy em Pasteur a d. Pedro

(Paris, 7/7/1882, MI, maço 187, doc. 8.501). Ver também Bérenger-Féraud (1890, p. 708-9).

20 Pasteur a D. Pedro II (Paris, 15/11/1880, MI, maço 183, doc. 8.356). Sobre o significado da

anticarbunculosa na carreira de Pasteur, ver Debré (1995, p. 427, 447) e, sobretudo, Latour (apud

Salomon-Bayet, 1986, p. 335-84).

21 Estimava em cerca de dois anos o tempo necessário para alcançar instrumentos práticos que os

serviços de saúde pudessem empregar. Já tinha em mira uma lei que tornasse obrigatória a imunização

de todos os cães. Não era ainda factível porque a vacina requeria várias inoculações. O Estado teria de

mobilizar canis enormes e em grande número para conservar os cães em experiência. Cogitava em

vacinar ele próprio cães de todas as qualidades e revendê-los a particulares, que se sentiriam honrados

por possuírem um “refratário” operado por Pasteur. Mas a extinção da raiva seria, assim, uma empreita-

da de longuíssima duração (Pasteur a d. Pedro, 22/9/1884; Vallery-Radot, 1930, p. 399-400; MI, maço

192, doc. 8.722).

22 Ibidem. Koch conseguira transmitir a doença a coelhos, inoculando-lhes o bacilo-vírgula, mas os

jornais ecoavam o desafio lançado por Max von Pettenkofer: ingeriria culturas do bacilo para provar que

não ocasionavam o cólera. Circulava, também, a notícia de que um dr. Klein, adversário de Koch,

membro da comissão britânica enviada a Bombaim, tinha ingerido bacilos sem experimentar perturbação

alguma (UM, IV, 1884, p. 511).

23 Pasteur a d. Pedro (MI, maço 193, doc. 8738). D. Pedro respondeu de Petrópolis, em 19/3/1885:

“Vossa amável carta de 23 de fevereiro causou-me enorme desgosto por forçar-me a abandonar, quase

que definitivamente, a esperança do grande benefício que representaria para o meu país vossa viagem

para constatar in loco a vacina da febre amarela. Nos meses de inverno que se aproximam, o Rio de

Janeiro apresenta excelentes condições de salubridade, e a temperatura é bastante agradável. A travessia

é curta. Poderíeis fazê-la com todas as comodidades desejáveis. Vossos estudos sobre a raiva, tão importantes

aliás, seriam abandonados por pouco tempo, e o serviço prestado à humanidade, preservando-a da febre

amarela, seria pelo menos tão grandioso quanto o primeiro” (Vallery-Radot, 1930, p. 405-6).

24 A primeira nota, na verdade, fora aquela lida por Bouley, em novembro de 1884. “Desde este tempo”,

registrava a segunda, “prosseguimos estas pesquisas e pudemos levá-las a bom termo graças ao acesso

a meios de investigação mais aperfeiçoados”(CRendus, 1887, v. 104, p. 858). O exame do sangue e da

urina em Paris revelou um micróbio do gênero micrococo, que se coloria com a anilina e depositava no

fundo dos balões matéria negra análoga ao vômito negro. A inoculação em animais de sangue de mortos

de febre amarela e dos líquidos de cultura comunicou idêntica enfermidade. Nos líquidos orgânicos foi

encontrado o micróbio específico. As culturas atenuavam-se espontaneamente em oito ou dez dias. Resumo

desta comunicação saiu aqui em GN (19/4/1887, p. 1). A terceira nota acha-se em CRendus (1887, v. 104,

p. 1.020-2). Freire agradecia a Vulpian, Loques, Chassaing, Fournier, Nogaro, Chanteaud, Burgraeve, Goyard,

Trouessart, Colin, Galopin, Lecroix, Gras e Pietra-Santa em Medical News (1887, v. 51, p. 334).

25 A retratação foi publicada aqui como “A febre amarela e suas inoculações preventivas” em seguida a

“Domingos Freire perante o mundo científico” (O País, 2/3/1887, p. 1). No jornal de Patrocínio lê-se:

“Esperamos que o mundo científico sagrará em Domingos Freire a maior glória da medicina pátria, para

honra da humanidade e confusão dos seus detratores” (GT, 14/2/1887).

26 Os membros da sociedade parisiense referiam-se, especificamente, aos drs. Pereira da Silva e José de

Goes (idem, p. iv). Referência à sociedade brasileira em Lima e Souza (1901, v. 2, p. 85).

microbios e mosquitos.p65 12/5/2011, 22:46166



167

27 A comissão da Escola Militar era composta por José Marques Guimarães (presidente); Manuel Machado

e Moreira Guimarães; Aníbal Cardoso; Lauro Müller (orador); Tasso Fragoso, Oliveira Gameiro, Camargo

Vieira Leal, C. Teixeira, Catão Jardim, Emilio Sarmento, Ribeiro de Souza, Augusto Moura, Florambil, Viera

da Silva, Melo Matos e Adolpho Cardoso. Na Escola de Minas foram eleitos: Diogo Assis Brasil, Afonso

Monteiro de Barros, José Augusto de Andrade Costa e João Calógeras (O País, 26-29/6/1887, p. 1).

28 O País (24/6/1887, p. 1). A comissão das Belas-Artes era formada por Rosalvo Ribeiro, J. Fuisa

Guimarães, Honório E. Sacramento, Benevenuto Berna e C. Ramos. A da Marinha por Alfredo Cordovil

Petit, Augusto Heleno Pereira, Reis Júnior, Rego Monteiro, Alfredo Reis, Macedo Vieira, F. Rodrigues do

Nascimento, Júlio Pais de Azevedo, Amaral Segurado, Índio do Amazonas, Madeira de Lei e Dias da

Rocha (GN, 27/6/1887, p. 1; O País, 26/6/1887, p. 1).

29 Além de Quintino Bocaiúva, eram redatores efetivos do jornal Joaquim Serra, dr. Pereira da Silva,

Oscar Guanabarino, Manuel da Silva Cotta, dr. França Júnior, dr. Joaquim Nabuco, Leitão e Vinhais (O

País, 11-25-28/6/1887, p. 1).

30 O País (11/8/1887). Moncorvo (1846-1901) recebera da Academia das Ciências de Paris a menção

honrosa do prêmio Monthyon em sessão pública de 21/12/1885: “É a primeira vez que essa primeira

corporação científica do mundo concede uma distinção desta ordem a um representante da ciência

brasileira”, registra UM (1886, p. 96), de que era um dos fundadores e o principal redator. Ao noticiar sua

participação e a de Freire no Congresso de Washington, o periódico criticou o governo por manter o

país à margem do “comércio intelectual com os demais povos”, ao contrário dos vizinhos do Prata, que

não perdiam um evento daqueles. Lamentava, sobretudo, a ausência no congresso de Londres, em 1881

(ibidem, p. 479).

31 A comunicação lida em 7 de setembro, na 15ª seção (Public and International Hygiene), intitulava-se

“Vaccination avec la culture atténuée du microbe de la fièvre jaune”. Foi resumida em Medical News (v.

51, 17/9/1887, p. 330-4). Comentários saíram em JC, O País e GN (22-23/8/1899) e BM (n. 33, 1/9/1899,

p. 319).

32 Wymann era cirurgião da marinha dos Estados Unidos. Jones, de Nova Orleans, publicou importante

pesquisa sobre a febre amarela, identificando lesões e micróbios nas vítimas da epidemia que assolou os

Estados Unidos em 1878.

33 CRendus (v. CV, n. 22, 1887, p. 1.074-6). Pesquisas que demonstrassem a presença de alcalóides em

plantas ou animais tinham grande interesse, já que os terapêuticos mais valorizados, então, pertenciam

a este grupo de substâncias. A fruta-de-lobo nascia de um vegetal arborescente da família das solanáceas

(Solanum grandiflora, var. pulverulentum). Freire descrevia método para extrair dela um pó que agia

como enérgico veneno. Propôs o nome de “glandiflorine” para lembrar a espécie; o nome do gênero já

designava outro alcalóide, a solanina.

34 “Seu estudo sobre a alcalinidade atmosférica se assentava na antiga teoria miasmática (...) Os resultados

de suas investigações fizeram-no pensar que os tais miasmas não tinham uma existência real (...). Finlay

(...) tinha uma concepção materialista sobre as causas das enfermidades, pelo que não se podia contentar

com a explicação de que o contágio se efetuava de uma forma invisível, sem que existisse a possibilidade

de colocar em evidência o mecanismo de transmissão da enfermidade” (Sanchez, “Prologo”, em Finlay,

v. I, 1965, p. XII). “Profundamente obcecado com estes estudos o encontrou a comissão americana que

visitou Havana no ano de 1879” (Guiteras, “Apuntes biográficos”, p. 7).

35 “Não é difícil reconhecer nestas teorias algo que pode ter sugerido a idéia do inseto intermediário”,

comenta Guiteras no trabalho citado na nota anterior. Delaporte (1989) comenta o “Preliminary Report

of the Havana Yellow Fever Commission” (1879), redigido por S. Chaillé e George Sternberg, e o

relatório definitivo: “Report of the Havana Yellow Fever Commission” (1880), contidos em United States,

National board of health (1879-86). A segunda comissão norte-americana esteve em Cuba em 1888, e a
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terceira, presidida pelos drs. Wasdin e Geddings, em 1898. Esta confirmou o bacilo icteróide de Sanarelli.

Inconformado com o resultado, Sternberg, então Surgeon General dos Estados Unidos, encarregou

Aristides Agramonte de prosseguir as investigações. Este então negou a descoberta do italiano. Em 1900,

desembarcou em Cuba a comissão que iria validar a teoria de Finlay, a quarta, integrada por Walter

Redd, James Carrol, Jesse Lazear e Agramonte (Rodriguez, “Biography of Carlos Juan Finlay, M. D.”, em

Finlay, v. II, 1965, p. 5).

36 Finlay (v. I, 1965, p. 348). Em 1891, analisou as inoculações praticadas desde 1881 em 67 europeus

recém-chegados a Havana e os resultados da experiência envolvendo 33 jesuítas inoculados e 32 carmelitas

não-inoculados (American Journal of the Medical Sciences, set. 1891, p. 264-8).

37 Assistente e sucessor de Koch em Berlim, Georg Gaffky (1850-1918) acompanhou-o na comissão

alemã que investigou o cólera no Egito e na Índia. Autor de importantes contribuições para a bacteriologia,

foi o primeiro a cultivar o bacilo da febre tifóide (Bulloch, 1938, p. 367).

38 Ver O País (24/6/1887, p. 1) e GN (315/1887, p. 2). Sobre a sua missão, ver Stepan (1978, p. 397-423).

39 Sabóia omitiu-se. O secretário respondeu às perguntas de Freire por ordem do vice-diretor da faculdade,

Barão de São Salvador de Campos (Freire, 1889, p. 48-50, 52, 56-8).

40 Freire (1889,  p. 50-1, 53, 59-60). Viajaram juntos para Nova York. “Nesta última cidade”, escreve

Freire, “eu solicitei-o a ir discutir comigo a questão da febre amarela no congresso. Ele escusou-se,

perdendo assim uma boa ocasião para um combate franco e leal” (O País, 9/8/1894).

41 No trabalho de Carlos Gross sobre o tratamento da febre amarela pelos clisteres anti-sépticos, Freire

viu mais uma confirmação de sua teoria. Defendeu o salicilato de sódio e apresentou estatísticas de

vacinação (Primeiro Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, p. 214-5).

42 Freire (1889, p. 54-5, 61). Fazia alusão jocosa ao estudo de Sternberg sobre um micróbio da saliva. O

dr. Gaston, de Atlanta, e Delor, governador do Senegal, teriam alertado Freire para o fato de que Araújo

Goes vinha espalhando cartas difamatórias mundo afora. O primeiro publicara artigos no Medical Report

of Atlanta e no Atlantic defendendo-o das críticas de Sternberg.
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