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J oão Batista de Lacerda era três anos mais novo que Domingos Freire. Nascera
em 12 de julho de 1846, em Campos, antiga zona canavieira fluminense, ainda
próspera e influente. Primogênito de família numerosa, herdou o nome e a

profissão do pai que, como bom médico de província, conhecia melhor do que
ninguém as mazelas e virtudes de cada morador de sua cidade. A mãe, d. Maria da
Assunção Cony de Lacerda, viera com a família de Lisboa para aqueles baixios
verdejantes que emolduravam típica paisagem colonial: engenhos de açúcar acio-
nados por numerosa escravaria africana, roçados com gêneros de subsistência e a
pecuária indolente e extensiva nas áreas exauridas pela cana.

João Batista de Lacerda fez os estudos secundários na Corte, no mesmo colégio
onde estudou Freire, o D. Pedro II. Bacharel em letras em 1864, às vésperas da
deflagração da Guerra do Paraguai, matriculou-se na Faculdade de Medicina, onde
se doutorou em 15 de dezembro de 1870, aos 24 anos. Foi o orador de sua turma,
sinal de que era bom aluno e tinha ascendência sobre os colegas. O prestígio
estribava-se, sobretudo, no fato de haver sido, por dois anos, interno do dr. Vicente
Torres Homem, que era não apenas o titular da cadeira de clínica médica, mas o
sumo pontífice da especialidade em seu tempo.

Fora preciso vencer um concurso difícil para coadjuvá-lo nas lições que proferia,
com afamada eloqüência, na enfermaria da Santa Casa da Misericórdia, nessas horas
sempre atulhada de alunos e médicos ouvintes. Na opinião de Lacerda, Torres
Homem e Vicente de Sabóia, o titular da cadeira de clínica cirúrgica, eram professo-
res que estavam à altura dos mestres europeus, sobressaindo numa ambiência cuja
mediocridade era agravada pela desorganização causada pela guerra.1 Convidado a
trabalhar com o primeiro, tinha tudo para trilhar carreira bem-sucedida na Corte,
mas os laços familiares falaram mais forte: retornou a Campos e preparou-se para
suceder o pai como pacato médico de província. Pacato mas próspero, pois herda-

João Batista de Lacerda
e a febre amarela

Neste movimento reformador que tende atualmente a deslocar e a inverter todas as
grandes fundações sociais que chegaram a consolidar-se neste fim de século, a ciência,
podemos estar seguros, há de resistir como a potência de uma rocha viva aos choques

violentos do espírito revolucionário. (J. B. de Lacerda, 1897b)
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ria a Casa de Saúde Santana, que seu pai fundara com outro médico. Raras vilas e
cidades do interior possuíam hospital. Campos tinha o da Beneficência Portuguesa
e mais duas casas de saúde, o que constitui bom indicador de sua importância
socioeconômica (Santos Filho, 1991, v. 2, p. 479). Em 1872, Lacerda, o filho, casou-se
com Inês Antônia de Faria, que lhe daria oito filhos. Em 1890, casar-se-ia em segundas
núpcias com Maria Madalena de Matos Faros, com quem teria mais três filhas.

Campos logo se tornou ambiente estreito para o talento de Lacerda que, em
1873, publicou pesquisa sobre Infecção palustre e beribéri. Retornou, então, ao Rio
e assumiu, interinamente, o comando de uma enfermaria no Hospital da Santa Casa
da Misericórdia. Ficou pouco tempo. Saiu em virtude de atritos com a burocracia da
Santa Casa, que reclamava da duração de suas visitas e da prescrição de medica-
mentos novos, não registrados no formulário do hospital. Pesou o fato de que “não
o tentava, ele o confessa, a perspectiva de fazer fortuna no tirocínio da profissão, e
cada vez mais o atraía a investigação científica e o desejo de um renome justamente
conquistado nas lides da ciência pura” (Bicalho, 1951, p. 22).

A oportunidade surgiu com a reforma do Museu Nacional, decretada em 1876
pelo ministro Tomás José Coelho de Almeida, seu conterrâneo e amigo. Em 9 de
fevereiro, foi nomeado subdiretor da seção de antropologia, zoologia e anatomia.
Outro pilar da vida cultural do Império, a instituição fundada pelo príncipe d. João
em 1818 foi o chão firme onde transcorreu a fecunda trajetória científica de João
Batista de Lacerda, diretor do Museu de 1895 até 1915, ano de sua morte.2 Trajetória
prolífica, que daria frutos em domínios já sedimentados da medicina experimental,
como a fisiologia e a terapêutica, e em campos novos, como a antropologia e a
microbiologia.

Entre 1876 e 1880, desenvolveu três linhas de pesquisa concomitantes. Uma
tinha a ver com a etnografia das raças indígenas brasileiras (recebeu, inclusive,
medalha de bronze na exposição antropológica de 1878, em Paris). As outras duas
envolviam objetos clássicos da fisiologia: o estudo das plantas tóxicas e dos proces-
sos de envenenamento.

Louis Couty

Uma circunstância que favoreceu suas pesquisas foi a relação com Louis Couty,
jovem e talentoso médico francês que acabara de emigrar para o Brasil. O principal
fruto dessa colaboração foi o Laboratório de Fisiologia do Museu Nacional.

A biografia de Couty apresenta traços semelhantes à de Lacerda. Era, também,
um provinciano, originário de Nantiat, vilarejo do departamento do Alto Viena.
Nascido em 13 de janeiro de 1854, tinha se bacharelado em letras com 17 anos e, no
ano seguinte, em ciências, obtendo, por concurso, o lugar de assistente interno do
Hospital de Limoges (sede daquele departamento). Um ano depois rendeu-se à
força de atração exercida por Paris, onde obteve uma vaga no Hospital Militar de

microbios e mosquitos.p65 12/5/2011, 22:46170



171

Val-de-Grâce, conquistando o sexto lugar num concurso que foi disputado por
quatrocentos candidatos. Sua tese de doutoramento, Investigações experimentais
acerca da entrada do ar nas veias, causou tamanha impressão que, no mesmo ano,
foi publicada pela Masson (1875), a mais importante editora médica de Paris. A
“radiosa estréia de carreira”, na expressão de seu biógrafo e amigo visconde de
Taunay, teve um tropeço similar àquele enfrentado por Lacerda, no Rio. Entusiasta
de Claude Bernard, discípulo de Vulpian, em cujo laboratório trabalhava, Couty
teve de enfrentar as hostilidades de um chefe, o diretor do Hospital Saint-Martin.
“Era este declarado adversário da escola experimental e não perdia ensejo de mani-
festar feroz e odiento antagonismo às idéias e investigações do subordinado, que
ousadamente se alistara entre os mais adiantados combatentes dessa nova escola”.
Prestou, então, concurso para professor efetivo de anatomia e fisiologia, defenden-
do tese muito elogiada sobre a terminação dos nervos na pele. Tornou-se, assim,
professeur agrégé aux facultés de médicine de France (Visconde de Taunay, ca.
1932, p. 44; UM, 1884, p. 512-4).

Em 1878, com 24 anos, numerosos trabalhos já publicados, recém-classificado
(em primeiro lugar!) para a mais influente escola médica do Ocidente, Louis Couty
mandou tudo às favas e aceitou o convite para fundar e reger a cadeira de biologia
industrial na Escola Politécnica do Rio de Janeiro. Seu nome foi indicado por Vulpian
a d. Pedro II, que desejava mais um profissional francês para cuidar desta frente
civilizadora em seu império escravocrata.

Em junho, fez rápida viagem à aldeia natal para se despedir da mãe e das irmãs
e, em Bordéus, embarcou num grande veleiro que demandava a América, “alvoro-
çado de esperanças e imensos planos, como que a conquistar terras virgens e ne-
cessárias à completa expansão do seu gênio e da sua glória”.3 Contudo, logo se deu
conta de que nenhum gênio ou glória haveria de se expandir na Escola Politécnica
carioca. Ali estaria condenado à tacanha rotina de ministrar disciplina essencialmen-
te prática só com os recursos do púlpito e da retórica. Decidiu, então, associar-se às
pesquisas que João Batista de Lacerda desenvolvia em pequeno laboratório monta-
do no Museu Nacional, no edifício que ficava no Campo de Santana, onde hoje
funciona o Arquivo Nacional.

Lacerda estudava o veneno das cobras, tema sobre o qual os clínicos e fisiologistas
tinham, na época, noções muito vagas, mas não podia aprofundar a investigação
porque dispunha apenas de um arcaico microscópio de Verick: “minhas vistas esta-
vam circunscritas ao estudo das alterações do sangue (...)”. Não obstante a precarie-
dade de material e equipamento, realizou investigações que iriam constituir a melhor
parte de sua obra científica, e “com técnicas das mais simples” (Dias, 1951, p. 48). É
bem verdade que o acesso aos instrumentos, à proficiência e ao capital de relações
que Couty trouxe consigo foi essencial à elaboração de trabalhos em condições de
disputar um lugar ao sol nos periódicos e instituições científicas internacionais.

Debruçaram-se sobre um objeto por assim dizer paradigmático da fisiologia: o
curare. Este veneno começara a ser estudado no século XVIII pelo médico e anatomista
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Felice Fontana, mas foi Claude Bernard quem realizou uma análise fisiológica
abrangente de seus efeitos. Vulpian também o estudou, mas do ponto de vista da
composição química. Indicaram ou deixaram subentendidos enigmas que fascina-
ram seus discípulos, concernentes à origem e composição do veneno e a certos
aspectos relativos a sua ação no organismo.

O curare foi o primeiro objeto de investigação de Lacerda no museu e foi,
também, o tema de sua última comunicação, pouco antes de morrer.4 Segundo
Mário Viana Dias, no trabalho inaugural, publicado em 1876, junto com suas primei-
ras investigações sobre as raças indígenas do Brasil, limitou-se a discutir a origem e
preparação do tóxico, e a apresentar experiências que confirmavam as de Claude
Bernard. Formulou, contudo, uma hipótese que se revelaria fecundo fio condutor
para os estudos subseqüentes. Ao comparar as observações de Martius, Humboldt e
Castelnau sobre o modo como os indígenas preparavam o curare, sublinhou o uso
de cascas de plantas do gênero Strychnos, aventando a possibilidade de que fossem
a principal matéria-prima do curare. Examinando várias espécies existentes na flora
brasileira e comparando-as com resíduos encontrados em antigas flechas do Ama-
zonas, Lacerda e Couty obtiveram resultados bastante originais que foram apresen-
tados, em 1879, à Academia das Ciências de Paris e publicados, em 1880, nos
Archives de Physiologie Normale et Pathologique de Vulpian, Brown-Séquard e
Charcot. Constituíam o primeiro passo numa “longa série de investigações sobre as
plantas tóxicas do Brasil”, informou Couty à Academia de Medicina do Rio de Janei-
ro. Já estudavam o conambi, e, na linha conexa dos venenos de origem animal,
Lacerda investigava a ação daqueles secretados por diversas espécies de cobras.5

Depois de assistir a uma conferência de Couty na escola pública da Glória, d.
Pedro II fez uma visita ao laboratório do Museu Nacional para ver de perto aquelas
experiências tão modernas. Terminada a impressionante demonstração dos efeitos do
curare (Lacerda, 1897b, p. 112; JC, 6/8/1880, p. 1), os dois cientistas pleitearam a
criação de um bom laboratório de fisiologia experimental. O que terão argumentado?
A possibilidade de converter em produtos vendáveis as riquezas naturais do País que
tanto fascínio exerciam sobre os naturalistas estrangeiros? A publicação de trabalhos
que iam elevar a cotação do Brasil nas sociedades científicas européias? O estímulo
de vocações para a experimentação entre os jovens súditos do imperador? O fato é
que este acedeu ao pedido e, sem perda de tempo, Couty pôs-se a traçar os planos do
laboratório, inspirando-se nos que havia freqüentado em Paris. Logo viajou para lá
para adquirir aparelhos e instrumentos. Assim surgiu o Laboratório de Fisiologia do
Museu Nacional, o “primeiro instituto deste gênero que o Estado fundou no Brasil”.6

Embora contasse com razoável verba própria, por bom tempo foi regido por
instruções provisórias (14/2/1880) que o colocavam na situação indefinida de ane-
xo ao Museu Nacional. Sua finalidade era o estudo de “substâncias de uma utilidade
real”, tóxicas, medicamentosas ou alimentares, e de questões concernentes à higie-
ne, à patologia e à climatologia. O pessoal era constituído pelo diretor, Louis Couty,
que conservava o cargo de professor de biologia experimental da Politécnica, o
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subdiretor, João Batista de Lacerda, um preparador e dois praticantes. Do Ministério
da Agricultura recebia somas para o custeio mensal, mas a folha de pagamento e
outras despesas eram pagas com dotações do Ministério do Império controladas
pelo diretor do Museu Nacional (UM, 1881, p. 45-7).

“Se se trata de estabelecimentos inteiramente distintos, é preciso que esta distin-
ção seja caracterizada em organização definitiva (...)  A instabilidade própria do
provisório é um mal para os serviços públicos”, argumentou Lacerda, em 1883, ao
assumir a direção do laboratório que permaneceu, no entanto, como anexo do
Museu até 1890, quando foi emancipado com o nome de Laboratório de Biologia
(JC, 21/8/1883, p. 2).

É preciso ter claro que sua criação não foi um fato isolado. Coincidiu com
aquele sopro de renovação que varreu a Faculdade de Medicina na gestão de Vicente
Cândido Figueira de Sabóia, o visconde de Sabóia (1881-89), e que resultou na
criação de laboratórios e novas clínicas, em consonância com a evolução da espe-
cialização médica na Europa e nos Estados Unidos. À mesma época em que Couty
retirava, em Londres, os 12 mil francos que o tesouro brasileiro lhe concedeu para
a compra de equipamentos, inauguravam-se na faculdade anfiteatros, museus e
mais de uma dezena de laboratórios. Já examinamos a trajetória do mais produtivo,
o de química orgânica, de Domingos José Freire. Vejamos agora qual foi o desem-
penho daquele laboratório excêntrico à faculdade que, à mesma época, despontava
nas ilhargas do Museu Nacional.

Os horizontes do laboratório de fisiologia

Seis pontos compunham seu programa de pesquisas: plantas tóxicas; venenos
de animais; plantas alimentícias, em particular café, mate e cana-de-açúcar; fisiolo-
gia do clima; doenças do homem e dos animais; e fisiologia do cérebro.

Enquanto Lacerda publicava sucessivas memórias a respeito das plantas tóxicas
do Brasil – em 1908 enfeixaria esses resultados numa “obra clássica e indispensável
a todos os estudiosos do assunto” (Dias, 1951, p. 59) –, Couty explorava as funções
do cérebro, com o objetivo de demonstrar as inconsistências da teoria das localiza-
ções cerebrais. Partilhando as opiniões de Vulpian e Brown-Séquard, negava que se
pudesse fazer da “casca cerebral” uma carta geográfica com zonas bem demarcadas,
como queriam Ferrier, Charcot, François Franck e outros.

Descartes vira o cérebro e os nervos como um sistema hidráulico por onde
circulavam os fluidos vitais. No século XVIII, prevaleceu o modelo mecânico: atra-
vés das alavancas e polias de uma complexa relojoaria a mente movia o corpo. A
descoberta da eletricidade e do “magnetismo animal” transformou o cérebro num
cenário de atrações e repulsões de cargas e correntes. Deste paradigma proveio a
teoria de Franz Anton Mesmer, segundo a qual todo ser vivo possuía um misterioso
fluido magnético que passava de um indivíduo a outro, com o poder, inclusive, de
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curar doenças. Em meados do século XIX, lavrava intensa disputa entre os que
associavam diferentes funções mentais a diferentes partes do cérebro, e os que
duvidavam da possibilidade de localizar tais funções incorpóreas. A frenologia de
Franz Josef Gall e J. C. Spurzheim assinalava regiões no interior do crânio para cada
faculdade humana, como o gosto pela matemática ou o amor pelas crianças. David
Ferrier e Paul Broca articularam diferentes partes do cérebro a diferentes funções
corpóreas, mantendo, porém, as atividades mentais superiores sem localização de-
finida. Em fins do século, T. H. Huxley, o campeão do darwinismo, comparou a
relação entre mente e cérebro à do apito com o maquinismo do trem a vapor. O
telégrafo elétrico, depois o telégrafo sem fio e o telefone forneceram modelos para
uma representação menos mecanicista, envolvendo a conversão de informações
sensoriais em símbolos. “Donde o familiar modelo do cérebro como uma central
telefônica, com mensagens entrando e saindo, sinais dos olhos ligados a contrações
musculares nas pernas e assim por diante” (Rose, 1984, p. 45-8).

Nesse contexto transcorreram as pesquisas de Louis Couty sobre o cérebro e o
sistema nervoso, que considerava a “chave do organismo físico, humano e conse-
qüentemente social”. Além de contestar a fixidez dos centros psicomotores, “mostrou
que as excitações de um centro se irradiavam para outros; e que a ação motora do
cérebro estava em imediata ligação com a ação motora da medula espinhal, que serve
de estação intermediária entre aquele órgão e os músculos”. Ao falecer prematura-
mente em 22 de novembro de 1884, com pouco mais de 30 anos, deixou um manus-
crito de 800 páginas que talvez fosse o passaporte para a tão sonhada glória científica.
Chegou a apresentar o plano da obra ao conhecido editor francês Gervais Charpentier,
e é possível que tivesse a intenção de aproveitar sua próxima estada na Europa para
publicá-la. Viajaria em novembro para apresentar à família a mulher que acabara de
desposar (Lacerda, 1876b, p. 113; Visconde de Taunay, ca. 1932, p. 58-9).

Couty estudou também o mate (1880), o café, a cana-de-açúcar e seu derivado,
o álcool, e se interessou vivamente pelos problemas sociais do Brasil, em particular
a candente questão da substituição do trabalho escravo pelo livre (1881, 1884,
1887). Por dever de ofício, tendo em vista que a biologia industrial era uma discipli-
na que conectava a ciência às questões práticas da produção material e da vida
econômica. E Couty estava convencido de que a técnica era a alavanca que haveria
de transformar o processo produtivo e as relações sociais.7 Mas era, também, uma
questão de personalidade e ideologia, e o jovem fisiologista francês pôs sua sensi-
bilidade de filósofo e sociólogo a serviço de movimentos que pugnavam pela mo-
dernização do País. Ao mesmo tempo em que esquadrinhava crânios abertos de
macacos e outros seres “inferiores” da hierarquia animal, em artigos e conferências
analisava “os fatos variados da sociedade organizada, as suas conveniências morais
e materiais”, enfim, tudo quanto representava a contrapartida, no mundo exterior,
das mais elevadas funções do cérebro humano (Visconde de Taunay, ca. 1932, p. 46).

Nas províncias do Rio Grande do Sul e de São Paulo, visitou fazendas de café e
charqueadas e colheu dados para fundamentar artigos sobre a escravidão e a imi-
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gração, colonização e povoamento e outros itens da agenda dos movimentos de
reforma da sociedade brasileira. Parte deste material foi enfeixado em Le Brésil en
1884. Intelectual engajado numa vertente mais conservadora do movimento
abolicionista, Couty foi uma das principais cabeças pensantes do grupo que fundou a
Sociedade Central de Imigração, em 19 de novembro de 1883, à mesma época em
que Domingos Freire começava a inocular sua vacina “abolicionista” na população do
Rio de Janeiro. A sociedade durou até começos de 1890. Faziam parte dela também
Taunay, o visconde de Beaurepaire-Rohan, André Rebouças, Carlos Raynsford, Ferreira
de Araújo, Hugo A. Gruber, Octavio Haupt e outros personagens importantes da
burguesia fluminense e paulista. Além de promover a vinda de trabalhadores euro-
peus, este grupo empreendeu ativa propaganda do casamento civil, da secularização
dos cemitérios, da liberdade de culto, da naturalização dos estrangeiros, de leis que
facilitassem a modernização da grande propriedade rural e a colonização de terras
por pequenos e médios proprietários. Ao mesmo tempo em que defendia a extinção
gradual da escravidão, a Sociedade de Imigração – secundada, aliás, pela Academia
de Medicina – repelia, com veemência, a introdução de chins ou cules cogitada nos
anos 1880, qualificando-os de elementos étnicos perniciosos e inassimiláveis.

Segundo Taunay, um dos fundadores da sociedade, Louis Couty procurou se
manter eqüidistante tanto dos “emperrados e teimosos”, como dos partidários das
reformas a curto prazo ou mesmo da revolução. O País teria de se desprender das
amarras que tolhiam a sua marcha para a civilização, mas por um processo “gradativo
e ascensional”, amparado pelo regime monárquico, sem convulsões sociais, sem
reviravoltas políticas. Ordem e progresso já era, implicitamente, o lema de seu
projeto conservador para o novo Brasil.8

É possível que estas convicções tenham constituído um elo de ligação com
Domingos Freire. Quando este deu início à marcha batida rumo à vacina, no come-
ço de 1883, o francês apoiou-o publicamente. E quando Couty faleceu, a cadeira
que lecionava na Politécnica foi ocupada, interinamente, pelo professor de química
orgânica da Faculdade de Medicina.

Lacerda contra Freire

Quando Freire externou as primeiras idéias sobre a etiologia da febre amarela,
no começo de 1880, João Batista de Lacerda saiu em campo para contradizê-lo. Não
nutria as prevenções contra a teoria dos micróbios então externadas por muitos de
seus pares. Pelo contrário, enxergava nela diretriz fecunda de investigação para a
febre amarela e outras doenças infecciosas. O que motivou sua crítica foi a atitude
de Freire, que viera a público anunciar como certezas hipóteses que deviam, pri-
meiro, ser sancionadas intramuros.

Este afirmara que nos humores dos amarelentos existiam sempre grânulos e
vibriões que adquiriam a forma de corpúsculos negros, aos quais se devia a caracte-
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rística cor do vômito. Afirmara, ainda, que a existência e evolução da doença estava
ligada a estas “produções anormais”, pois seria absurdo imaginar que pudessem exis-
tir dentro de nós sem causar graves acidentes (GN, 23/2/1880, p. 2). Lacerda exigiu
que pusesse de lado o tom afirmativo e fosse “mero colecionador de fatos”. Não tinha
experimentado todas as hipóteses e por isso suas conclusões eram “castelos no ar”. A
patogênese da febre amarela era um “problema do futuro”, como a questão do
carbúnculo, que ainda estava sendo debatida (GN, 28/2/1880, p. 2). Embora discor-
dasse das suposições relativas à cor do vômito e ao meio de introdução dos germes
no organismo, admitia que Freire pudesse ter vislumbrado um dos elos que ligavam
o micróbio à doença. Mas isso não significava a decifração do mistério.

Em quase todas as moléstias infecciosas (...) o microscópio tem descoberto nos
resíduos gastrintestinais, nos líquidos excretados, corpúsculos de formas, ora idên-
ticas, ora variáveis, dotados ou não de movimento, e tem-se visto mais de um
observador, abrasado do desejo de concluir, atribuir as manifestações da moléstia
à presença desses corpúsculos. Como provar, porém, que são eles a causa e não
o efeito, tanto quanto sabemos que os líquidos orgânicos, modificados pelo pro-
cesso mórbido da febre, prestam-se facilmente à desenvolução e repululação de
vários germes suspensos na atmosfera em que vive o doente? (Grifo meu)

Quando descia ao mundo infinitesimal com o auxílio das mais aperfeiçoadas
lentes, o observador esbarrava numa dificuldade: a forma e o movimento, únicos
caracteres que discernia, não permitiam distinguir a natureza dos processos vitais
dos micróbios, as fermentações que produziam. Estes eram os elos mais difíceis de
localizar nas cadeias que os ligavam às doenças. Já vimos que a revolução pasteuriana
atravessava fase marcada por intensa polêmica com outras interpretações químicas
dos processos fisiopatológicos. As doenças eram encaradas como fermentações pro-
duzidas no organismo – no sangue sobretudo –, por seres vivos específicos, na
perspectiva de Pasteur, ou por agentes inorgânicos ou processos catalíticos, na de
seus adversários, que encaravam os germes como subprodutos ou meros agravan-
tes do processo patológico.

Freado pela norma indutiva interposta por Lacerda, Freire reiterou com mais
cautela as suas suposições e admitiu que não tinha provas de uma relação de
causalidade:

não apresentei a questão da origem do morbo como deslindada, porém sim como
ligando-se estreitamente à produção de organismos que não se encontram jamais
no organismo são, ao passo que se encontram sempre no vômito e outros humo-
res das pessoas atacadas de febre amarela (...) é possível que aí esteja um dos
elos perdidos da cadeia que liga o germe às características manifestações da
moléstia, e é justamente a construção dessa cadeia que eu procuro. (GN, 27/2/
1880, p. 1-2)
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As objeções de Lacerda poderiam ser contornadas pela reprodução da doença em
animais, inoculando-se neles os organismos suspeitos. Freire pretendia começar logo
essas experiências que, um ano depois, Koch converteria em postulado metodológico
obrigatório para os caçadores de micróbios. Contudo, mesmo na ausência desta pro-
va, a “analogia” com as investigações feitas na Europa, mostrando que em todas as
doenças “virulentas” se encontravam micróbios semelhantes, justificava

dar como muito provável que sejam os vibriões, as granulações moleculares, os
germes da febre amarela, sobretudo os corpúsculos pretos, que se desenvolvem
em vômitos, na saburra, etc., que crescem, desformam-se, frutificam e tornam a
crescer. Os vibriões, bactérios, etc. são termos comuns quanto à forma a grande
número de moléstias, mas os corpúsculos pretos, bem diferentes dos glóbulos de
gordura, de pus, dos leucócitos, das hemácias; esses (...) devem principalmente
merecer toda a nossa atenção. Eu os estou cultivando agora, (...) e com eles
pretendo fazer as minhas experiências de inoculação.9

Em artigo subseqüente (GN, 29/2/1880, p. 2), Freire endossou aquele princípio
de que a base das ciências eram os fatos observados conscienciosamente, sem
opiniões preconcebidas, vindo depois o encadeamento deles e a indução teórica. E
propôs encerrar o prematuro duelo: “minhas observações não estão completas, e
S.S. não estará disposto a representar o papel de certos críticos que emitem juízo
definitivo sobre uma obra só pela leitura da primeira página”. Mas Lacerda não
arredou pé da polêmica pelos jornais. Embora houvesse recuado na questão da
causalidade, embora seus múltiplos organismos dificultassem a identificação de um
agente específico, Freire mantivera-se irredutível na conexão entre o sintoma mais
notável da doença – o vômito negro – e a forma mais notável de seu caldo microbiano.
Os vômitos seriam extravasamentos daqueles corpúsculos que formavam grandes
massas escuras no campo do microscópio ao se desagregar o seu invólucro negro.
Imagine-se a incalculável quantidade de corpúsculos que seria necessária para co-
lorir alguns litros de matéria vomitada, redargüiu Lacerda. Se isso fosse verdade,
seriam os microscopistas uns incompetentes, por não perceberem um fato que lhes
teria saltado aos olhos ao primeiro relance. E para encerrar a questão, para reconduzir
o adversário ao anonimato do laboratório, despachou-lhe um último recado, à vista
daquela platéia formada pela gente letrada da Corte que se sentia muito mais atraída
pelos aspectos folhetinescos da ciência – as epopéias, romances e duelos perpetra-
dos em seu nome – que pelas idéias mirabolantes dos cientistas.

Posso assegurar-lhe, com a franqueza e a sinceridade que costumo usar em todos
os atos de minha vida, que não tenho a mínima intenção de roubar-lhe glórias
(...)  O que não desejo é vê-lo afastado do bom caminho, pelo qual se alcançam
as glórias e se fundam as sólidas reputações dos homens de ciência. Esse cami-
nho, agro, espinhoso, atravancado de obstáculos, é aquele mesmo que S.S. se
dignou apontar-me no seu último artigo: reunir fatos conscienciosamente obser-
vados e depois sobre eles fundar a indução teórica. (GN, 1/3/1880, p. 2)
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Como vimos, o programa de pesquisas do Laboratório de Fisiologia do Museu
Nacional continha dois itens genéricos: o estudo da fisiologia do clima e o das
doenças humanas e animais. O primeiro inscrevia-se num paradigma ainda domi-
nante não só na medicina e higiene, como na cultura e mentalidade de europeus e
brasileiros: as doenças dos indivíduos, as constituições epidêmicas dos lugares, o
grau de civilização dos povos eram, em larga medida, determinados por influências
climáticas. Com os pés na fisiologia, Lacerda e Couty investigavam como as funções
dos órgãos variavam sob a influência do meio. As experiências que fizeram durante
os verões de 1883 e 1884 resultaram em conclusões que não destoavam muito do
que Sigaud já havia escrito no hoje clássico Du climat et des maladies du Brésil, e do
que se podia ler em vários livros contendo conselhos médicos a europeus que
viajavam aos trópicos. O segundo item do programa foi abordado sob outra ótica
teórico-metodológica. Por força do prematuro duelo com Freire, Lacerda viu-se
compelido a formalizar seu ingresso na arena onde já se encontravam outros caça-
dores do micróbio da febre amarela. Em março de 1880, desfraldou o ambicioso
plano de investigação que tinha elaborado com a ajuda de Louis Couty.

Os artigos que escreveu buscavam persuadir o público letrado da Corte, a elite
do Império, de que a discussão sobre as causas da febre amarela não era um
empreendimento especulativo e irrelevante. A busca do germe pelos métodos da
bacteriologia logo daria resultados práticos e úteis. Portanto, valia a pena financiar
este programa e adotar normas de conduta condizentes com ele. Todos tinham
consciência de que aquela enfermidade era a pior ameaça ao desenvolvimento
econômico e social do Império, uma vez que podia arredar dele a escassa corrente
imigratória que a duras penas vinha sendo atraída. Quando a Europa fora ameaçada
pelo cólera, seus estados tinham se congregado em Constantinopla, numa confe-
rência sanitária internacional, para examinar os meios de conjurar o perigo. Lacerda
desejava que o governo brasileiro promovesse conferência similar no Rio de Janei-
ro, para tratar da febre amarela, com representantes das repúblicas platinas e dos
Estados Unidos. Propunha, ainda, a formação de uma comissão permanente de
especialistas, providos de todos os recursos técnicos para fazer as pesquisas neces-
sárias à elucidação da “verdade” sobre sua origem. Para convencer os céticos, que
eram maioria e julgavam perda de tempo tais especulações, apontava os resultados
já obtidos pela ciência quanto à causa do carbúnculo, da quiluria (ancilostomíase) e
da elefantíase-dos-árabes (filariose), nestes dois últimos casos com importantes con-
tribuições de brasileiros (Oto Wucherer, José Martins da Cruz Jobim, Silva Araújo e
Júlio de Moura). “Por que não tentar também um esforço para descobrir a verdadei-
ra causa da febre amarela? Vivemos no teatro das suas devastações (...) temos enfim
o campo aberto para explorar, só nos falta decisão e auxílio”(GN, 16/3/1880, p. 2).

Em outro artigo (GN, 26/2/1880, p. 2), já tinha feito “propaganda” sumária das
pesquisas necessárias, que consistiam em estudar a poeira flutuante na atmosfera
marítima; tentar o contágio artificial pela inoculação em animais de líquidos extraí-
dos dos doentes; e, por último, cultivar os “corpúsculos animados” procedentes
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tanto do organismo humano como da atmosfera infeccionada. Agora apresentava
por extenso o programa que ia executar com Couty no Museu Nacional. É dos raros
documentos que materializam hipóteses e métodos de trabalho, destoando da maior
parte das fontes que tratam só de resultados de pesquisa, na linguagem esotérica
das comunicações acadêmicas, ou na linguagem exaltada das querelas científicas.

Lacerda admitia, a priori, que o germe estava disseminado e em suspensão na
atmosfera. Portanto, o exame microscópico comparativo da poeira flutuante na zona
infeccionada e numa zona imune revelaria diferenças notáveis, denunciando em uma
elementos que não existiam na outra. Contudo, os ventos que sopravam no litoral
podiam dispersar os germes, dificultando sua coleta. Seria mais seguro ir buscá-los na
atmosfera confinada dos porões dos navios. A experiência mostrava que estes carre-
gavam em seu bojo tal densidade de germes que a exposição por apenas algumas
horas bastava para infeccionar os indivíduos empregados nos trabalhos de descarga.
Numa concessão à teoria da geração espontânea, considerava “não destituída de
fundamento” a opinião partilhada por muitos de que o germe se originava da decom-
posição das madeiras do navio, sob a ação do calor úmido dos trópicos.

 Transporte-se para lá grandes placas de vidro convenientemente preparadas por
uma lavagem prévia no ácido sulfúrico e no álcool, a fim de tirar a poeira aderen-
te à sua superfície, e espalhe-se sobre elas uma tênue camada de glicerina
purificada. Essas placas ficarão suspensas sobre pequenas cubas de gelo. No fim
de 24 horas os vapores dessa atmosfera ter-se-ão condensado sobre a superfície
da placa, levando consigo os corpúsculos e a poeira microscópica que flutua no
ar. Nada mais temos então a fazer senão examinar a glicerina ao microscópio.
(GN, 16/3/1880, p. 2)

Pretendia examinar, também, partículas retiradas das madeiras do navio, a água
empoçada no fundo do porão e substâncias absorventes, ali depositadas, como
carvão, lã e penas, que podiam constituir substratos propícios à reprodução (ou à
geração) do germe. “Seria conveniente ainda retirar do navio uma certa porção da
sua atmosfera, enchendo no porão o vácuo da máquina pneumática, e depois com-
parar a rapidez dos fenômenos de putrefação operados nessa atmosfera com os
mesmos fenômenos em uma atmosfera não infeccionada” (ibidem).

Fatos que Lacerda julgava autênticos faziam-no crer que, em certas condições de
não-aclimatação, a febre amarela podia ser transmitida a alguns animais. Griesinger
relatara diversos casos observados durante uma epidemia. E na que grassara em
Campos, em 1850, conhecidos seus viram gatos morrendo com vômitos sanguino-
lentos. Para produzir o contágio artificial, inocularia tanto os líquidos extraídos dos
doentes como as águas e substâncias retiradas dos navios. Culturas metódicas cons-
tituíam a outra parte do programa. Por meio delas, investigaria as condições
extrínsecas, pertinentes ao meio ambiente, que influenciavam a multiplicação e
destruição dos germes encontrados no ar, nos líquidos e sólidos.
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Compreende-se quão numerosas e repetidas devem ser estas investigações, e
como é necessário variar indefinidamente as condições do exame para escapar
aos perigos de um erro grosseiro ou de uma interpretação falsa. (...) Não se trata
aqui de uma mera questão especulativa, já o dissemos, mas de uma série de
indagações tendentes a um resultado prático.

Três anos depois, apresentaria à Academia Imperial de Medicina o trabalho
intitulado Observações demonstrativas da verdadeira causa da febre amarela. Con-
tudo, há uma solução de continuidade, temporal e metodológica, entre o programa
anunciado em 1880 e esta comunicação. É que no intervalo seu objeto de pesquisa
prioritário, e o mais bem-sucedido, foi o ofidismo.

A descoberta do contraveneno das cobras

A descoberta de que injeções de permanganato de potássio exerciam ação eficaz
contra os venenos das cobras, anunciada em 1881, teve enorme repercussão dentro
e fora do País, muito mais do que o feito correlato de Domingos Freire, a cura da
febre amarela pelas injeções de salicilato de sódio. Para os contemporâneos, o
Brasil pela primeira vez lavrava um tento na competitiva ciência internacional, cujas
vitórias pareciam sorrir só aos europeus.

No momento em que polemizava com Freire, Lacerda chegava a alguns resulta-
dos sobre a ação fisiológica da peçonha dos ofídios. Já conhecia a maneira como
agia sobre o sangue, os vasos, o coração e o sistema nervoso, graças a numerosas
experiências praticadas em animais de diferentes espécies nos últimos dois anos.
Tendo verificado a existência de fermentos proteolíticos no veneno, começou a
testar in vitro a ação química de várias substâncias vegetais e minerais. Ao observar
que as correntes gasosas do cloro e do oxigênio pareciam anular o poder do vene-
no, decidiu experimentar o permanganato de potássio.

Ninguém ignora que este sal é um substrato de oxigênio condensado, e que, posto
em contato com as matérias orgânicas, ele desprende todo o oxigênio, no estado
nascente. Este raciocínio, feito por comparação e analogia, traçou o caminho para
a descoberta. (...) Juntando uma solução de permanganato de potássio ao veneno,
este perdia imediatamente todas as suas propriedades. Injetado o veneno no ani-
mal, em dose mortal, e dois minutos depois, injetando a solução do permanganato
de potássio, os efeitos do veneno atenuavam-se, e no fim de alguns minutos o
animal recuperava as suas condições normais. (Lacerda, 1879b, p. 115)

Em 6 de julho de 1881, o diretor do museu, Ladislau de Sousa Melo e Neto,
enviou ofício ao ministro da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, conselheiro
Manuel Buarque de Macedo, formalizando o anúncio da descoberta, ou das desco-
bertas, que o subdiretor do Laboratório de Fisiologia acabara de fazer. A primeira
era relativa à natureza da peçonha das cobras, que Lacerda demonstrara ser análoga
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ao suco pancreático. A segunda dizia respeito ao antídoto, o permanganato de
potássio, que poderia ser eficaz contra outras substâncias fermentativas, fossem
peçonhas ou “vírus”. Nesse caso, poderia curar também a raiva, a varíola e doenças
similares, “ponto este que será devidamente elucidado pelos trabalhos neste senti-
do já iniciados no nosso laboratório” (UM, 1881, p. 427-30; JC, 13/7/1881).

Na manhã de 11 de julho de 1881, quando d. Pedro II adentrou o salão principal
do laboratório de fisiologia, estavam já a postos os elementos com que Lacerda
encenaria a descoberta. Três cães fortes e sadios foram amarrados a mesas, em
torno das quais perfilavam-se os ajudantes e serventes. Uma pequena cápsula con-
tinha o veneno extraído de duas Bothrops. As seringas estavam armadas das respec-
tivas agulhas, e a solução de permanganato de potássio acabara de ser depositada
num frasco de cristal. O Imperador foi cortejado pelos circunstantes, apertou a mão
de Lacerda, e quando este lhe comunicou que ia, primeiro, demonstrar num cão o
efeito letal do veneno, disse: “Dispenso (...) não há necessidade de sacrificar sem
proveito a vida de um animal”. O cientista não insistiu e deu início à experiência.
Injetou na veia safena um centímetro cúbico da solução do veneno. Um minuto
depois, injetou na mesma veia igual quantidade da solução de permanganato. O
animal teve violenta convulsão e enrijeceu. Sua respiração tornou-se imperceptível
e o coração quase parou. Lacerda repetiu as injeções do antídoto, mas a morte
parecia iminente. O Imperador aproximou-se da mesa, olhou para o cão inerte e
ordenou: “Este (...) não conte mais com ele. Prepare outra experiência”. Para gran-
de alívio do subdiretor do laboratório, a convulsão cessou, o coração e os pulmões
voltaram a pulsar e, cinco minutos depois, o animal saiu trotando porta afora. D.
Pedro, que conversava a um canto com um ministro, não conseguiu dissimular a
admiração. Lacerda fez, depois, uma experiência pública, igualmente bem-sucedi-
da. Na conferência popular que o senador Manuel Francisco Correia proferiu na
Glória, em 17 de julho, o tema principal foi aquele benefício à humanidade:

Há gradações no meu contentamento pessoal, conforme o benefício é feito no
estrangeiro por estrangeiro, no Brasil por estrangeiro, no estrangeiro por brasileiro,
no Brasil por brasileiro. Neste último caso, todos os meus votos ficam preenchidos.
É, portanto, com satisfação, que não pode ser maior, que julgo dever aqui saudar
ao dr. João Batista de Lacerda (...)  O estrangeiro repetirá, de ora em diante, com
reconhecimento, o nome do benemérito brasileiro” (Lacerda, 1879b, p. 118-20).

Endossando tal expectativa, o redator de União Médica (1881, p. 428) veiculou a
informação fornecida por um ouvinte da conferência, o major Serpa, “pessoa digna
de todo o conceito”: comentava-se que o governador de Bombaim, importante
possessão britânica, reservava prêmio considerável a quem descobrisse o antídoto
para o veneno das cobras; ouvira de pessoa muito competente que o permanganato
jamais fora ensaiado, e que Lacerda tinha total prioridade sobre a descoberta. Ela
chegou a ser reivindicada por um fazendeiro do Ceilão, Walter Knaggs, a autorida-
des francesas, pois a notícia da descoberta lhe chegara aos ouvidos como sendo de
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um “sábio francês”. A Academia de Medicina de Paris, porém, recusou-se a tomar
conhecimento de sua comunicação por não apresentar ele títulos que o recomen-
dassem como homem de ciência (Lacerda, 1897b, p. 133-4)

Enquanto Lacerda prosseguia as experiências com cães no museu, em 6 de
agosto, bem longe dali, acontecia a primeira experiência no homem, coroada de
sucesso. Ela foi documentada em carta que o capitão Luís Ribeiro de Souza Resende
escreveu em Bananal de Itaguaí para seu cunhado, que se encarregou de publicá-la
no Jornal do Commercio (10/8/1881). Ao sair para medir suas terras com cinco
pegadores de corda, um destes foi picado por uma jararaca no pé direito. O cama-
rada foi transportado até a casa do capitão, que lhe aplicou cinco injeções de
permanganato. Não satisfeito, deu-lhe para beber um cálice com o antídoto. O
acidente ocorreu lá pelas duas e meia da tarde. Às oito da noite, o homem já não
sentia incômodo algum e a perna havia desinchado. Apenas mancava e dizia, rindo,
que o capitão o deixara assim com a agulha que lhe espetara. “Bravo!!(...) Parabéns
ao dr. Lacerda, a quem todos aqui cumprimentam. Dou-me por feliz de ter sido o
primeiro neste lugar que empregou o permanganato de potássio, e julgo que fui
também o primeiro que aplicou no homem esta maravilha do dr. Lacerda”.

Com o intuito de vulgarizar a descoberta entre os habitantes das províncias,
onde eram freqüentes os acidentes ofídicos, este publicou em vários jornais uma
circular em que descrevia, minuciosamente, os processos “manual e instrumental”
de aplicação do antídoto no homem e nos animais. Não obstante a complexidade
dos procedimentos, durante meses os jornais do Rio publicaram cartas enviadas de
todas as províncias, testemunhando os excelentes resultados obtidos com o
permanganato e endereçando elogios entusiásticos ao autor da descoberta.10 Ela
teve, também, repercussões em outros países, sobretudo na Inglaterra. As serpentes
venenosas causavam tantos prejuízos nas colônias que o governo britânico havia
nomeado uma comissão para estudar o problema, mas o resultado fora nulo. No
Real Colégio dos Cirurgiões de Londres logo irrompeu a controvérsia sobre a desco-
berta brasileira, que repercutiu até em editoriais do Times. Ele chegou ao conheci-
mento de d. Pedro II por intermédio de carta meio irônica do secretário de nossa
legação naquela capital:

Sabendo o interesse que o Imperador tem tomado nas experiências do dr. João
Batista de Lacerda, rogo a V. Ex. (escrevia ao mordomo) se sirva pôr debaixo dos
olhos de Sua Majestade os cinco inclusos retalhos do Times contendo uma corres-
pondência entre um brazilian e um F/R/C/S. (Fellow of the Royal College of Surgeons)
a respeito do permanganato de potássio como antídoto da peçonha das cobras. Aí
se vê contestada a descoberta do dr. João Batista de Lacerda, alegando o F/R/C/S.
que na obra de sir Joseph Fayrer, The Thanatophidia of India, p. 94, acham-se
transcritas as experiências feitas em 1869 com o referido antídoto, as quais não
foram consideradas satisfatórias. O brazilian replicou insistindo com diversos exem-
plos na eficácia das experiências feitas no Brasil. (Lacerda, 1897b, p. 122-3)
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O que o brazilian, o próprio Lacerda, procurou demonstrar pelas colunas da-
quele jornal foi, sobretudo, que as experiências de Fayrer e Lander Brunton,
publicadas nos Proceedings of the Royal Society (1875, n. 179), só podiam dar resul-
tados negativos. As cobaias tinham recebido quantidade de veneno três vezes maior
que a necessária para as matar:

Ora, desde que a ação neutralizante do permanganato de potássio é uma ação
química, ela deve estar sujeita à lei das proporções definidas. Do que serviria,
pois, neutralizar duas partes do veneno, se a terceira parte, que não foi neutrali-
zada, era por si só suficiente para produzir a morte? E como seria lícito supor-se
que a ação química se produziu naquelas experiências, quando se lê (...) que o
veneno era inoculado em uma incisão feita na pele, e em contato com essa
incisão se punham cristais de permanganato de potássio? Ter-se-iam esquecido
os experimentadores ingleses daquela proposição axiomática do códice das rea-
ções químicas corpora non agunt nisi soluta ? Os srs. Fayrer e Lauder Brunton
obtiveram resultados negativos, porque não souberam experimentar conforme as
regras científicas clássicas. (UM, 1881, p. 514-9, 561-8)

A polêmica com Fayrer, que era presidente do Real Colégio dos Cirurgiões,
prolongou-se até abril de 1883, quando este reconheceu a utilidade do permanganato
nos acidentes ofídicos. O recuo deveu-se, em parte, às experiências que o dr. Vincent
Richards fez na Índia, provando que a substância neutralizava o veneno da Naja
tripudians e da Bulgara. Em parte deveu-se, também, à boa acolhida que teve a
descoberta na França. Em fevereiro de 1882, foi apresentada à Academia das Ciên-
cias de Paris pelo dr. Quatrefages, com parecer favorável.11 Uma comissão formada
por Pasteur, Fremy, Vulpian, Gosselin, Bouley e Quatrefages foi incumbida de repe-
tir as experiências no Jardin des Plantes, em animais de grande porte. Mas elas não
aconteceram, por força de um obstáculo inesperado: os ciúmes do diretor do Labo-
ratório de Fisiologia.

Quando foi consumada a descoberta, Louis Couty achava-se na Europa. Ao
retornar, os elogios já choviam sobre Lacerda.

Sem poder dissimular sua contrariedade, Couty limitou-se a replicar-me que o
laboratório do Museu era de fisiologia, não de terapêutica; que, entretanto, aguar-
daria oportunidade para verificar a exatidão das minhas conclusões. Por estes
termos, vi logo que tinha de preparar-me para enfrentar com as prevenções e a
má vontade de meu ex-colaborador. (Lacerda, 1897b, p. 124-5)

Como previu, os resultados foram todos negativos, e por razão semelhante àquela
que levara ao insucesso as experiências de Fayrer: a anulação do contato entre o
permanganato de potássio e o veneno no sangue do animal picado. Couty injetou o
veneno por uma safena, e o antídoto pela veia homônima do lado oposto. “Está
bem claro que as duas substâncias só podiam encontrar-se no coração”, argumen-
tou Lacerda,
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o veneno conservando até aí toda a sua atividade, e o antídoto achando-se já
profundamente modificado por um longo trajeto no sistema venoso. (...) Não
querendo ele aceitar a procedência destes argumentos, declarei-lhe que não po-
dia continuar a apoiar com a minha presença experiências que pareciam traçadas
com vistas preconcebidas, e por isso me retirava, deixando-lhe o campo livre”
(Lacerda, 1879b, p. 125-6; JC, 8/6/1882).

Couty enviou os resultados a Vulpian e a Academia Francesa suspendeu a veri-
ficação que tencionava fazer. Mas isso não impediu que a descoberta se consolidas-
se. O imperador brasileiro distinguiu Lacerda com a comenda da Ordem da Rosa, e
o Parlamento, com recompensa em dinheiro (30 contos, que equivaliam a cerca de
15 mil dólares). Distinções foram-lhe conferidas por associações científicas da Fran-
ça, Portugal, Alemanha, Argentina e Chile, tornando-se ele membro correspondente
de todas elas. A Academia Imperial de Medicina do Rio de Janeiro acolheu-o por
aclamação como membro titular, dispensando-o das formalidades exigidas pelos
estatutos (JC, 15/7/1883; UM, 1884, p. 46-7). O permanganato de potássio incorpo-
rou-se ao arsenal dos clínicos e permaneceu em uso até o advento da soroterapia.
E quando Vital Brazil iniciou a difusão dos soros antiofídicos fabricados no Instituto
Butantã, no começo deste século, teve de suar a camisa para desalojar em todo o
País a prática sedimentada por Lacerda no período que estamos analisando. Exis-
tiam já vários produtos farmacêuticos para acidentes com animais peçonhentos
como o Salvador, a Viperina e a Surucina, mas o permanganato era o mais difundi-
do entre fazendeiros e clínicos.

Outras camadas de sua investigação sobre o ofidismo, menos visíveis para os
leigos, tiveram maior alcance e durabilidade na história subseqüente da disciplina
em que atuava. No ensaio que publicou a esse respeito, em 1951, o fisiologista
Mario Viana Dias qualificou como “ponto culminante” da obra de Lacerda um con-
junto de observações relativas à presença de fermentos nos venenos, e ao modo
como estes atuavam no aparelho circulatório de homens e animais. “Uma única
destas descobertas, pela importância que encerra, bastaria para consagrar definiti-
vamente o nome de seu descobridor”.

Em 1843, o príncipe Luciano Bonaparte supusera que o princípio ativo do veneno
das cobras era um fermento semelhante ao que existia na saliva, a ptialina. Lacerda foi
o primeiro a demonstrar, de forma conclusiva, a existência de fermentos capazes de
decompor as albuminas e desdobrar as gorduras, como o suco pancreático e a bile.
Isso ajudava a explicar seu efeito principal, a ação aglutinante e hemolítica sobre os
glóbulos vermelhos do sangue, que descreveu inicialmente nos Arquivos do Museu
Nacional, depois em comunicação à Academia de Medicina (1/7/1879) e no livro que
publicou em francês sobre as serpentes do Brasil.12

Lacerda mostrou que, quando o veneno entrava em contato com o sangue fres-
co, os glóbulos vermelhos colavam-se uns aos outros e começavam a perder suas
formas normais, ficando reduzidos, em poucos minutos, a uma matéria protoplásmica
de cor amarela, com estrias vermelhas muito vivas. Explicou que o veneno atuava
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“à maneira dos fermentos solúveis ou das zimoses; (...) sobre toda a matéria viva,
tanto sobre o sangue, como sobre a substância nervosa, sobre os músculos, sobre o
tecido conjuntivo, etc”. (UM, 1883, p. 329-30). Tais descrições causaram profunda
impressão sobre os médicos da época por coincidir com a imagem que faziam dos
estragos intra-orgânicos causados pela febre amarela.

Do veneno ofídico ao micróbio xantogênico

Como vimos, ao anunciar a descoberta do antídoto, em julho de 1881, o diretor
do Museu Nacional manifestou a esperança de que pudesse combater “todas as
substâncias fermentativas”, servindo, assim, para o tratamento da raiva, varíola e
outras doenças.13 A ação do veneno das cobras e de seu antídoto prestava-se à
interpretação da controvertida patogenia da febre amarela, tendo em vista que a
maioria dos clínicos e higienistas a encarava como envenenamento ocasionado por
um miasma ou um quid ignotum que brotava do meio externo, sob condições
climáticas e telúricas favoráveis. Ao ser inalado com o ar ou ingerido com os ali-
mentos, danificava o organismo por processos químicos similares aos de outros
venenos. Num estudo de 1877, por exemplo, José Maria Teixeira especulava:

Que semelhança perfeita entre o envenenamento pelos miasmas da febre amare-
la e o produzido por alguns venenos hemáticos, principalmente os da classe dos
globulares? Quem estuda a sintomatologia e anatomia patológica no envenena-
mento pelo fósforo não pode deixar de se admirar desta semelhança, que a cada
passo faz lembrar a febre amarela. (ABM, 1879-80, v. XXXI, p. 527)

Acreditava-se que nesta doença ocorria um desequilíbrio profundo das partes
constituintes do sangue, na “crase” do sangue, dizia-se, o que, por sua vez, ocasio-
nava a degeneração de diversos órgãos – degeneração gordurosa, afirmavam os
microscopistas. A forma como se manifestava a doença dependia dos órgãos mais
lesionados, sabendo-se que danificava de preferência o fígado. Ao comentar o rela-
tório que Teixeira apresentou à Academia de Medicina, em 1881, sobre a epidemia
de Vassouras, o dr. Afonso Pinheiro sugeriu a identidade do veneno das cobras com
o agente morbígeno da febre amarela. Ambos modificavam “a constituição íntima
do sangue, determinando a formação de produtos fibrinosos e albuminosos altera-
dos”. A aproximação dos dois agentes tóxicos sugeria a possibilidade de que o
permanganato de potássio fosse um terapêutico eficaz contra a febre amarela (ABM,
1881-82, v. XXXIII, p.180). Ela foi aventada também no exterior. Ao relatar a desco-
berta de Lacerda à Academia das Ciências de Paris, o dr. Quatrefages defendeu o
emprego da substância “em algumas daquelas moléstias de que Pasteur nos tem
revelado a causa”. Alguns tratados de terapêutica recomendavam seu uso externo
como “anti-séptico, desinfetante enérgico, antipútrido por excelência e também como
irritante e cáustico”. Teixeira chegou a testar o antídoto em amarelentos internados
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no Hospital Marítimo de Santa Isabel, no verão de 1883, justo quando Freire gestava
a sua vacina, mas os resultados foram tão desanimadores quanto os do salicilato de
sódio (Quatrefages, p. 488-490; ABM, 1883-1884, v. XXXV, p. 269, 271-272).

Àquela altura, entre os médicos cariocas, os quimiaristas resistiam ao assalto dos
parasitistas, que se esforçavam por deslocar o debate sobre febre amarela dos miasmas
para os micróbios, dos venenos para os “vírus”. Em abril de 1883, Lacerda leu na
Academia Imperial de Medicina as suas “Observações demonstrativas da verdadeira
causa da febre amarela”. Recomeçara a investigá-la há um mês, e os resultados
pareceram-lhe tão interessantes que julgara pertinente divulgá-los. Na verdade, as
experiências começaram assim que Freire obteve o aval do Ministério do Império
para desenvolver a vacina. Portanto, não é absurdo supor que a pressa em mostrar
resultados fosse motivada pela concorrência. Especialmente se levarmos em conta
que o laboratório de fisiologia contava, agora, com a colaboração de seu arquiinimigo,
Araújo Goes.

Considerando já identificado o agente causal da febre amarela, Freire pôs-se a
recriar em animais de laboratório uma cadeia de transmissão que partisse do ho-
mem e o levasse ao meio factível de atenuar a virulência do micróbio. Lacerda
traçou seu caminho de ponto mais incipiente: a “intuição” de que o agente era
transportável e reprodutível, o que implicava um ser vivo. Em 1880, cogitara em
procurá-lo nos porões de navios. Buscava-o, agora, no fígado, órgão que apresen-
tava as lesões mais constantes e características, e o que desempenhava, com os rins,
papel mais importante na fisiologia dos envenenamentos.

Pedaços da víscera extraídos de cadáveres autopsiados em Jurujuba, onde Teixeira
experimentava o permanganato de potássio, foram transportados para o laboratório
do Museu. No sangue e na bile ainda frescos encontraram massas amarelo-esverdeadas
compostas por formas alongadas e granulosas. “Era evidente que tínhamos sob os
olhos alguma coisa de especial, corpos ou elementos totalmente estranhos aos que
entram na constituição histológica normal do fígado” (Lacerda, 1883-1884, v. XXXV,
p. 113). Ao cabo de alguns dias, o álcool em que estavam imersos os pedaços dele
apresentava-se turvo e amarelado. Com microscópios de Nachet, passaram a obser-
var os elementos que haviam se depositado no fundo do frasco.

Proceder com o mais escrupuloso cuidado à análise morfológica desses elemen-
tos, compará-los entre si, recompô-los na sua forma e relações primitivas, já
então modificadas ou alteradas por condições múltiplas dos meios em que eles
atravessaram as diferentes fases da sua evolução, tal foi o empenho no qual
consumimos (...) longas horas de observação quotidiana.

Descobriram, então, longas células translúcidas que lembravam “folhas vegetais
acumiadas”. Fariam parte de um “sistema organológico vegetal completo”, exercen-
do nele a função de esporângios (células onde se formam esporos). Novas indaga-
ções permitiram-lhes visualizar o ciclo morfológico dessas células. Formavam-se no
interior de corpos esféricos, “e tão aconchegadas se achavam ali que faziam lembrar
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a forma de um leque fechado”. De um filamento ou tubo micelial em princípio
translúcido, não ramificado, brotavam, como folhas mesmo, as tais células acumiadas.
Sua coloração ia ganhando tom amarelado que podia chegar ao sépia em conse-
qüência do protoplasma granuloso que se formava em seu interior. Quando atingi-
am certo tamanho, destacavam-se do micélio e rompiam-se, como “verdadeiros
esporângios ou thecas, na linguagem dos micologistas”. Despejavam os esporos,
ficavam translúcidas e sumiam.

Estas células apresentavam outra modalidade de evolução. Podiam ficar enormes,
ocupando todo o campo do microscópio. Com o protoplasma granuloso ainda incluso,
se entrelaçavam e superpunham, formando um substrato membranoso. Das granulações
do protoplasma e dos esporos brotavam, então, filamentos finíssimos, ramificados, com
espórulos nas extremidades. Essa vegetação hiperdesenvolvida adquiria coloração
cada vez mais carregada até formar massas negras como o carvão. Observações ulte-
riores de Araújo Goes revelaram a presença das mesmas células na bile, nos rins, no
cérebro e na matéria do vômito negro. Concatenando tais fatos, Lacerda afirmou:

a febre amarela não é produzida por micróbios na rigorosa acepção científica em
que se toma hoje esta palavra, mas sim (...) por um organismo vegetal microscó-
pico relativamente superior, pertencente à classe dos cogumelos. Os elementos
monocelulares que um dos nossos laboriosos e distintos colegas descobriu há
tempos na matéria do vômito e considerou como cryptococcus, não é outra coisa
mais, a meu ver, senão os esporos desse vegetal. (Grifo meu) (Lacerda, 1883-
1884, v. XXXV, p. 117)

A característica predominante dessa classe de “fito-organismos” era o polimorfismo.
Uma vez conhecidas todas as formas que podia adquirir, um micologista fixaria a
ordem e a família em que devia ser classificado entre os esquizomicetos. Mas os
dados acumulados já autorizavam a formulação de algumas hipóteses. Segundo
Lacerda, o vegetal introduzia-se no organismo pelas vias digestivas, com bebidas e
alimentos. No estômago ocorria a “primeira cultura”, que coincidia com as perturba-
ções digestivas precursoras do adoecimento. Pelo sangue, os esporos desta cultura
chegavam ao fígado, onde o vegetal se reproduzia e alcançava a forma completa.
Nessa fase, apareciam a febre e os demais sintomas. O fígado era o foco de irradiação
dos esporos para outras vísceras, sempre por intermédio do sangue. Quando os rins
deixavam de exercer suas funções depuradoras, devido à obstrução da circulação e
dos canalículos uriníferos, a anuria sinalizava a morte próxima. Além dessa ação
mecânica, o cogumelo invasor exercia uma ação química sobre o organismo, ope-
rando como agente fermentativo, à semelhança dos penicílios e outros bolores,

os quais, dadas certas condições de umidade, decompõem e transformam muitas
das nossas substâncias alimentícias (...)  Graças a essa mesma ação de fermento,
(...) os nossos humores se decompõem; daí a desplastização do sangue manifes-
tando-se por essas múltiplas hemorragias que constituem um dos mais constantes
sintomas da febre amarela.
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No trabalho apresentado em 1883, Lacerda apontava diversos aspectos obscuros
do comportamento do microrganismo, sobretudo no meio externo. Nem hipóteses
ousava, ainda, levantar a esse respeito.

Em que condições extrínsecas ao organismo e inerentes ao meio exterior acha esse
vegetalzinho os elementos necessários à sua reprodução e rápida propagação? Que
influências térmicas, higrométricas ou de outra natureza intervêm na propagação e
dispersão da semente? Como explicar esses longos intervalos em que a moléstia
não se desenvolve epidemicamente, seguidos depois de explosões terríveis do mal
(...) ? Que condição foi essa que interveio aqui para acordar do seu letargo os
esporos longo tempo adormecidos? Ainda mais, por que o organismo humano,
afeito ao meio em que vegeta e se desenvolve essa plantinha, parece ficar isento
dos ataques dela, ao passo que o recém-vindo cai logo mortalmente ferido por esse
implacável inimigo invisível? (Lacerda, 1883-1884, v. XXXV, p. 119-20)

Nos artigos destinados a um público mais amplo, Lacerda explicou por que o
vegetal tinha de ser o agente da doença, “por maiores relutâncias que possam ter
certos espíritos em aceitar uma causalidade dessa natureza (...), os quais, na carên-
cia de observações exatas, aprazem-se em dar como causa primária um miasma,
um gás ou outra coisa intangível”. E no trabalho que apresentou, em seguida, à
Academia das Ciências de Paris, declarou que as experiências de inoculação do
cogumelo em animais iriam fornecer as provas conclusivas da relação de causa e
efeito (Lacerda, 1884d; 1883c, 1883e e 1883f).

Vê-se, pois, que os pesquisadores do Museu Nacional seguiam batido no mesmo
rumo traçado por Freire. Em 7 de abril, a Gazeta de Notícias anunciou que naquele
laboratório, pela primeira vez, se havia transmitido artificialmente a febre amarela a
um animal, um “frangão” inoculado por Araújo Goes com sangue de um amarelento
morto. A autópsia do bicho revelara os sinais anatômicos da doença. No exame
microscópico de seus líquidos, Goes, Lacerda e Couty encontraram as mesmas células
presentes nos cadáveres de pessoas que sucumbiam à febre amarela. A notícia reativou
as desavenças com Freire que, desde março, fazia experiências análogas com o
Criptococo xantogênico. Pelas páginas do mesmo jornal, seus ajudantes reivindica-
ram a prioridade para o mestre.14 A disputa por aquele resultado intermediário das
pesquisas em curso prosseguiu nas semanas seguintes, numa competição cada vez
mais desenfreada entre as duas equipes. Enquanto Freire publicava a série de artigos
documentando cada etapa vencida em direção à vacina, os jornais divulgavam os
trabalhos que Araújo Goes realizava no Museu Nacional, “dia por dia, e durante horas
cada dia”, com o fim de obter a prova irretorquível da natureza parasitária da febre
amarela. As inoculações foram bem-sucedidas em um macaco e um porquinho-da-
índia. Outros animais adoeceram, “principalmente os frangos que estão perdendo as
penas”. Mas continuava problemática a conexão entre as formas microbianas encon-
tradas em cadáveres e doentes, nos meios de cultura do laboratório e nas cobaias
mortas. Antecipando o que viria a ser o cerne da comunicação feita por Lacerda à
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Academia de Medicina, Araújo Goes concluiu que pareciam denotar várias fases da
complicada evolução de um mesmo cogumelo (JC, 14/4/1883, p. 1).

Nos trabalhos divulgados em abril e maio de 1883, o subdiretor do laboratório
apresentou uma teoria com consistência suficiente para fundamentar apenas duas
afirmações: a febre amarela era uma doença parasitária e não miasmática, e seu
“parasito” era um vegetal microscópico polimorfo. Suas formas e classificação botâni-
ca permaneciam imprecisas. E o modo como se reproduzia e disseminava no meio
externo ainda eram uma incógnita. Nem sequer fora demonstrada a especificidade do
microrganismo. Por isso, persistiam as inoculações em cobaias, a despeito da preca-
riedade do biotério, denunciada pelos jornais, visando reproduzir nelas uma febre
amarela experimental bem caracterizada (GN, 3/5/1883, p. 2; JC, 21/8/1883, p. 2).

Uma crônica daquelas semanas (GN, 20/5/1883, p. 1) nos fornece o registro
da percepção bem clara que tinha a opinião pública da competição entre ambos
os laboratórios:

Não penetramos no círculo traçado por dois ilustres campeões da ciência, que
em artigos de jornais discutem a febre amarela, a sua patogenia, os micróbios, e
o que mais é – as ratoeiras em que os mesmos micróbios devem ser caçados.
Pois que eles, experimentados nas suas experimentações; conhecendo o micróbio
como ninguém; cultivando-o e cultivando com ele as mais íntimas relações; fazen-
do-o proliferar nas galinhas ou em outros que tais; vendo-o desenvolver-se, crescer
e tornar-se pai de milhares de milhões de cidadãos-micróbios; exercendo, enfim, o
cargo de pais ou autores, responsáveis ou tutores do bichinho de que é originária a
febre amarela; eles, ilustres experimentadores, digo, estando em grave desacordo
sobre um ponto capital – o processo pelo qual cada um acompanha a vida erradia
e vagabunda do micróbio – contudo estão de perfeito acordo num ponto, para nós
e para o micróbio muito importante: que o micróbio existe”.

Mas a febre amarela não era o único objeto de interesse de João Batista de
Lacerda. Nem sei se era, naquele momento, seu objeto prioritário. Famoso já por
causa do contraveneno das cobras, ele inesperadamente mobilizou a atenção da
opinião pública e das associações científicas com nova descoberta, anunciada pelo
Jornal do Commercio em 5 agosto de 1883, p. 1:

Acabo de descobrir no sangue beribérico, colhido em doentes que estão no hos-
pital de marinha, uma bacterídia que apresenta as mais notáveis semelhanças
com a bacterídia do carbúnculo. (...) Uma gotinha de cultura inoculada em
porquinho-da-índia causou-lhe a morte dentro de poucas horas com alterações
notáveis do sangue; e o exame microscópico feito sobre o sangue extraído do
coração do animal revelou a existência da bacterídia e quantidade imensa de
corpúsculos-germes. (ver também GN, 27/9/1883, p. 1; 15/3/1884, p. 2)

Não demorou muito e o Imperador, sempre curioso por novidades da ciência,
pôs em alvoroço o Museu Nacional com a presença augusta de suas sábias barbas
brancas. Inspecionou as coleções etnográficas e geológicas. O aparelho destinado a
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preparar lâminas de rochas para a observação microscópica deixou-o fascinado. No
Laboratório de Fisiologia, assistiu a experiências feitas por dois sextanistas de medi-
cina sobre os efeitos do valerianato de percirina e da caferana. Depois, examinou a
bactéria descoberta por Lacerda e as preparações de Araújo Goes contendo o mi-
cróbio da febre amarela. Em outubro, d. Pedro II visitou de novo o laboratório.
Dessa vez, assistiu a experiências de Couty sobre o sistema nervoso e olhou outra
vez a bactéria do beribéri (JC, 7/8/1883; 27/10/1883, p. 1).

Já era conhecido, então, o resultado do estudo efetuado por Victor Babès no
laboratório do renomado histologista Victor Cornil, de vísceras de indivíduos faleci-
dos de febre amarela enviadas por Lacerda do Rio de Janeiro. Os laboratórios carioca
e parisiense vinham intercambiando outros insumos. Pouco tempo antes, Cornil
apresentara à Sociedade de Biologia de Paris trabalho sobre os micróbios do jequiriti,
planta brasileira cuja maceração era empregada pelos oculistas para produzir “infla-
mações substitutivas” nos casos de tracoma, pano, conjuntivite granulosa, etc. (UM,
1883, p. 544-6). Desta vez, Lacerda esperava que confirmasse a presença de seu
cogumelo, mas a comunicação apresentada por Babès à Academia das Ciências, em
17 setembro de 1883, descrevia só uma bactéria mais abundante nos rins do que no
fígado, fornecendo uma explicação para a anuria, sintoma mais grave da febre
amarela. Em sua opinião, o brasileiro confundira fibras vegetais e animais e grãos
de pigmento com cogumelos (CRendus, set. 1883, n. 12, v. XCVII; Archives de
Physiologie, 15/11/1883, n. 8; JC, 2/11/1883, p. 1).

Os pesquisadores do Museu Nacional receberam a ducha fria justo quando Freire
chegava ao topo da escalada encetada no início daquele ano. As atenções da im-
prensa convergiam para o investigador que havia, enfim, encontrado a vacina con-
tra a febre amarela, que ia experimentá-la na população do Rio. E com a autoridade
de presidente da Junta Central de Higiene Pública, que estava prestes a adquirir.
Ainda por cima, era quase verão, tempo de epidemia.

O momento presta-se à observação dos contrastes entre o comportamento dos
concorrentes. Até a morte, Freire aferrar-se-ia a seu micróbio e a sua vacina, defen-
dendo-os de forma inflexível, mesmo quando já era quase unânime a rejeição a
eles. Lacerda amolda suas idéias para diminuir a fricção com opiniões contrárias,
adapta-se melhor às conjunturas adversas. Quando o prestígio de Cornil e Babès
abateu-se sobre o seu cogumelo polimorfo, em vez de revidar com um libelo agres-
sivo, recuou. Mas não deixou de capitalizar a derrota, seja redirecionando sua pes-
quisa segundo as coordenadas estabelecidas pelos franceses, seja convertendo-as
em mais pedras no caminho do rival. Admitiu em um artigo que as bactérias descri-
tas por Babès eram “coisa muito diversa de tudo quanto até hoje afirmaram vários
observadores ser o micróbio da febre amarela” e esclareciam “com a mais viva luz”
os mecanismos da tão controvertida anuria; “confiando muito mais na sua habilida-
de histológica do que na minha, o que confesso com franqueza, estou propenso a
acreditar que aqueles bacteridianos (...) têm mais probabilidades de ser o verdadei-
ro agente produtor dessa doença” (UM, 1884, p. 11-3)
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Absorvido nos estudos relativos ao micróbio do beribéri e nas polêmicas que
ensejaram – com Jules Rochard, por exemplo (UM, 1884, p. 185-91) –, Lacerda
retirou do páreo o seu vegetal (momentaneamente, como veremos), mas continuou
presente nesta área de investigação, intervindo sempre em debates na Academia de
Medicina e em fóruns não especializados. Nessas ocasiões, guardava prudente dis-
tância das querelas envolvendo Freire. No início de 1884, quando este já vacinava
às centenas, reiterou: “A determinação do verdadeiro agente produtor do tifo ame-
ricano (...) até o presente , eu creio, não foi resolvida. Os micróbios observados no
laboratório do sábio sr. Cornil diferem tanto daqueles que eu observei como dos
elementos encontrados pelo sr. doutor Freire, pelo sr. doutor Carmona, etc”. Zan-
gou-se uma única vez. Foi ao ler em Doctrine microbienne de la fièvre jaune et ses
inoculations préventives (p. vii) aquela acusação de que os franceses teriam sido
vítimas de “traição científica” perpetrada por ele. (A resposta de Lacerda acha-se em
Boletim AIM, n. 2, sessão em 24/7/1885, p. 4.)

Araújo Goes também acatou as observações de Babès (GN, 29/4/1884, p. 2). Daí por
diante, suas pesquisas tiveram em mira os rins como localização privilegiada do suposto
micróbio, e a anuria como o sinal mais eloqüente das devastações que causava. Em
1885, obteve o lugar de membro titular da Academia com memória que tratava,
justamente, da Anuria na febre amarela. O texto repleto de farpas contra os aprioristas
que tiravam conclusões sem a devida fundamentação experimental revela um pes-
quisador cauteloso, detalhista, que receia abandonar o tom hipotético, não obstante
examine mais de duzentos cortes de rins, extraídos de 39 cadáveres autopsiados.15

Antes de passarmos às teorias que João Batista de Lacerda concebeu ulterior-
mente, convém examinar os territórios cognitivos em que deitavam raízes, assim
como a natureza e abrangência das controvérsias em que estavam inscritas. Isso nos
ajudará a compreender as fases que atravessou, no período, a caça ao micróbio da
febre amarela. Ajudará, também, a dissipar o menosprezo com que muitos historia-
dores tratam as teorias formuladas então, como se fossem a expressão de fantasias
extravagantes dos médicos dos Trópicos e não de uma tendência que agia sobre a
dinâmica da revolução pasteuriana, por dentro dela.

O polimorfismo

As descrições de seres vivos invisíveis ao olhar desarmado do homem remontam
ao final do século XVII, aos relatos escritos por aquela espécie particular de natura-
listas – os microscopistas –, que se compraziam em permanecer longas horas com o
olho colado ao instrumento aperfeiçoado por Anton van Leeuwenhoek, caravela
ótica que os transportava a outro Mundo Novo, povoado por bizarros seres subjacentes
aos objetos mais familiares aos europeus. Durante século e meio, o mundo microbiano
foi, sobretudo, “objeto de encantamento e uma diversão para os microscopistas
amadores” (Stanier e Lwoff, 1973, p. 1.191).
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A divisão dos seres vivos em dois reinos constituía axioma basilar da história
natural. Para situar os microrganismos usou-se, em princípio, um critério de fácil
visualização: a mobilidade.16 O que se mexia era animal; o imóvel, planta. Efetuou-
se, depois, uma segunda separação entre as “algas”, plantas primitivas com pigmen-
to clorofiliano; e os “cogumelos”, plantas primitivas incolores.

Sob a influência da teoria celular, formulada por Theodor Schwann em 1839, e
da teoria patológica que Rudolf Virchow extraiu dela (1858), os microscopistas
começaram a criar categorias para distinguir os microrganismos formados por nu-
merosas células dos infusórios unicelulares.17

A fronteira entre animal e vegetal foi então se tornando cada vez mais obscura
nesse plano de observação. O critério da motilidade perdia o sentido: algas e cogu-
melos reproduziam-se por meio de esporos que se movimentavam no campo do
microscópio; por outro lado, os estudos de Casimir-Joseph Davaine sobre o
carbúnculo indicavam que seu animálculo se conservava na mais absoluta imobili-
dade durante parte de seu ciclo vital. Verificou-se, ademais, que certos protozoários
continham pigmento clorofiliano, o que levou Maximilian Perty (1852) a criar a
categoria dos animais-plantas ou Phytozoidia para acomodar tais anomalias.

Alinhadas, em princípio, com os protozoários no reino animal, as bactérias tor-
naram-se objeto de controvérsia entre os botânicos. Os que propunham transferi-las
para o reino vegetal não sabiam que posição atribuir-lhes aí. Carl von Nägeli, botâni-
co de Munique, reuniu diversos gêneros num grupo que denominou esquizomicetos,
pondo-o junto às plantas primitivas incolores, os cogumelos (1857). Ferdinand Cohn,
da Universidade de Breslau, associou as bactérias a um grupo de micróbios
fotossintéticos, as algas azuis. Inspirando-se em Darwin, Ernst Heinrich Haeckel
propôs, em 1866, o reino neutro dos protistas para escapar à dicotomia. Planta e
animal só faziam sentido enquanto linhagens evolutivas particulares que condu-
ziam às plantas vasculares, de um lado, e aos metazoários, de outro. Sendo formado
por linhagens evolutivas mais antigas, o mundo microbiano tinha de ser acomodado
num terceiro reino, que se diferenciava dos outros pela relativa simplicidade de
estrutura e desenvolvimento de seus componentes. Mas “essa solução foi rejeitada
pela maioria dos botânicos e zoologistas, que se aferravam desesperadamente a
‘seus’ micróbios”, persistindo os debates sobre o enquadramento dos mais contro-
vertidos – os flagelados, por exemplo – entre as plantas ou os animais. “Mesmo em
nossos dias, encontram-se tratados de botânica ou de zoologia que ainda conser-
vam o conceito caduco, já há um século, de dois reinos vivos”.18

O comentário é de dois virologistas contemporâneos, Roger Stainer e André
Lwoff, e reflete uma sensibilidade aguçada pelas controvérsias que sua disciplina
enfrentou, em nosso século, para demarcar o lugar de uma categoria de seres mi-
croscópicos ainda mais anômala: os vírus, partículas situadas no limiar do vivo e do
não-vivo, entre as quais figura o agente etiológico da febre amarela, descoberto em
1929. Mas esta é outra história, que foge aos marcos deste trabalho. À época em que
Lacerda escrevia sobre seu cogumelo polimorfo, vírus ainda tinha o significado
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genérico de veneno ou contágio. Decorreriam alguns anos até que os bacteriologistas
discernissem o primeiro enigma colocado por aquela classe de agentes patógenos:
a estranha propriedade de atravessar filtros capazes de reter os micróbios visíveis
com os mais possantes microscópios óticos.

Em que reino da natureza incluem-se as bactérias?, perguntava Rodolfo Galvão em
1901, ao inaugurar o primeiro curso de bacteriologia da Faculdade de Medicina do
Rio de Janeiro. Baseando-se em Ferdinand Cohn e Charles Robin, optou pelos vege-
tais, esbarrando em novo dilema. Muitos alinhavam as bactérias com os fungos, uma
vez que elas eram, também, destituídas de clorofila. Para Galvão, tinham mais afinida-
des com um grupo particular das algas, as cianofíceas, como determinara Cohn, autor
do sistema de classificação que já subscreviam todos os segmentos profissionais inte-
ressados no mundo microscópico (BM, 8/5/1901, p.171).19 William Bulloch atribui,
inclusive, a este botânico a invenção da palavra micróbio, que foi usada por Sédillot
e sancionada por Littré, tendo em mira, justamente, instaurar alguma ordem e consen-
so na selva vocabular que vegetava nos textos científicos da época.

A julgar por um artigo publicado em União Médica (1884, p. 502-4), a palavra
nasceu numa fria e cinzenta segunda-feira de fevereiro de 1878, quando Charles
Sédillot, cirurgião de Estrasburgo, lia na Academia das Ciências de Paris uma comu-
nicação sobre o valor das idéias de Pasteur para a cirurgia. Antes de analisar as
complicações provocadas pelos organismos vivos que entravam em contato com as
feridas, comentou:

Estes germes têm recebido tantos nomes diferentes que se acaba por perdê-los.
Têm sido chamados esquizófitos, micrococos, croococos, microesporos,
desmobactérios, bacterídios, leptothrix, cladothrix, beggiatoa, microrganismos,
mucedíneas, aeróbios, anaeróbios, mônadas, bacilos, vibriões (...) e basta! Julgo
útil (...) substituir todas estas denominações por um nome genérico, mais simples
para a linguagem corrente, e para isso proponho o nome genérico de micróbio.
Consultei a este respeito meu amigo Littré, que aprova minha escolha. 20

E durante a leitura do trabalho, empregou só esta palavra. Segundo o autor da
notícia, Pasteur usou-a uma vez, por delicadeza, uma segunda, por comodidade, e
foi o quanto bastou para que se alastrasse seu uso como meio geral de trocas no
âmbito da comunidade científica – e, sobretudo, fora dela. Tanto que a notícia era
endereçada a um escritor que se lamentara por haver procurado, em vão, aquela
palavra da moda nos dicionários. “Ela está em todas as bocas, e não se a encontra
em parte alguma. Depois do século do vapor, e do da eletricidade, vem o século
dos micróbios (...) como resistir à corrente, e não falar (...) desse terrorista, que tem
(...) reputação colossal na natureza?”, indagara ele (UM, 1884, p. 502-4).

Enquanto a palavra cumpria sua importante função de veículo para a exportação
das idéias fabricadas nos laboratórios a outras esferas da prática médica e aos pro-
fanos, que as disseminavam em crônicas de jornal e nas páginas literárias, os
microscopistas, fossem eles botânicos, zoólogos ou médicos, mais ou menos inte-
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ressados na função patogênica destes seres, travavam candentes disputas a propó-
sito dos termos e conceitos que o cirurgião Sédillot afastara de seu caminho. A
principal dificuldade consistia em estabelecer caracteres discriminatórios consensuais
para separar bactérias, algas, protozoários e fungos.

Ferdinand Cohn lançou as bases de seu sistema taxionômico no clássico
Untersuchungen über Bacterien (1872-76). Não obstante ressaltasse a insuficiência
dos critérios morfológicos, tendo em vista que formas iguais podiam ter fisiologias
e funções diferentes, seu sistema apoiava-se essencialmente na forma dos micró-
bios. Conservando, na medida do possível, os nomes antigos, com significação às
vezes alterada, repartiu as células bacterianas em quatro conjuntos, com seus res-
pectivos gêneros e espécies. Era justamente pela descrição destas formas típicas –
micrococo, bactério, bacilo e espirilo – que Rodolfo Galvão iniciava seus alunos no
conhecimento da bacteriologia.21

Apontado por muitos historiadores como o fundador da bacteriologia como
ramo especializado da biologia, Cohn empenhou-se a fundo na tarefa de redefinir
conceitos sobre a natureza das bactérias. Na época, discutia-se não apenas sua
inserção no reino animal ou vegetal, como a fixidez ou variabilidade de suas for-
mas. Da resolução desta controvérsia dependia a possibilidade de se construir um
sistema classificatório estável. Além disso, era crucial para a normalização dos mé-
todos de pesquisa e verificação em bacteriologia, e para o reordenamento do mapa
das doenças à luz desta ciência, posto que a noção de especificidade etiológica
pressupunha a redução do magma microbiano a categorias fixas, com atributos
morfológicos inconfundíveis.

As divergências sobre a rigidez ou fluidez das formas microbianas estiveram por
algum tempo relacionadas a duas outras controvérsias que marcaram o afloramento
da revolução pasteuriana. Para muitos investigadores do século passado, a defesa
do poli ou heteromorfismo confundia-se com a da heterogênese. Nägeli, por exem-
plo, acreditava que os fungos se originavam espontaneamente da matéria inanima-
da. Não podia haver constância de formas entre eles, como acontecia com plantas e
animais que descendiam de formas parentais.

É sabido que desde a Antiguidade existiram defensores da geração espontânea.
Em princípio aplicava-se a vermes, insetos e animais ainda maiores. A partir de
meados do século XVII, foi utilizada para explicar a origem dos variados animálculos
que os microscópios revelavam nas infusões de matérias animais e vegetais. A ques-
tão colocada pelo próprio Leeuwenhoek foi debatida com vigor pelos padres Lazzaro
Spallanzani (1729-99) e John Turberville Needham (1713-81). Surgiam espontanea-
mente, por obra de uma força vegetativa, ou advinham, necessariamente, de outro
ser vivo semelhante? Em termos religiosos, o que discutiam era se Deus criara a
hierarquia toda dos seres vivos nos seis primeiros dias da gênese, ou se deixara à
solta um demiurgo que bagunçava esta ordem. Em seu clássico estudo sobre os
caçadores de micróbios, Paul de Kruif mostra que a idéia de geração espontânea
era, na época, a mais evidente para o senso comum. Pois não se viam, a todo
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momento, os insetos brotarem do oco dos paus, os vermes das fezes, as moscas das
frutas? Needham e Spallanzani conceberam, então, engenhosas experiências, o pri-
meiro para confirmar, o segundo para infirmar o aparecimento de animálculos em
infusões esterilizadas pelo calor e isoladas do meio externo. Que truques aquela
força vegetativa poderia fazer, caso existisse, teria exclamado o padre italiano, que
a historiografia identifica como precursor de Pasteur.

Proteu foi o termo que usou para qualificar o ser que irrompia da matéria inani-
mada e se transfigurava por artes da mesma força, aparecendo nas infusões ora
como minúsculas serpentes, ora como rosários, às vezes redondos como hóstias. Na
mitologia grega, representado com busto de homem e cauda de peixe, Proteu guar-
dava os rebanhos de monstros de seu pai, Posêidon. Tinha o poder de mudar de
forma quando queria, e de prever o futuro a quem lograsse aprisioná-lo. Metáfora
médica de largo uso no século XIX, foi com freqüência empregada para designar a
febre amarela e seus plásticos micróbios.

O polimorfismo sobreviveu à derrota da geração espontânea na célebre polêmi-
ca Pasteur versus Pouchet (Martins e Martins, 1989, p. 7-32). Permaneceu articulado
a conceito diferente de heterogênese: alternância de gerações. À luz deste conceito,
obtiveram-se importantes resultados experimentais com fungos e algas, objetos de
grande interesse para os naturalistas, fornecendo o seu estudo, inclusive, combustí-
vel cognitivo para a diferenciação da zoologia, botânica e micologia como especia-
lidades. Nos retrospectos históricos, os bacteriologistas também localizam as pri-
meiras dores do parto de sua disciplina no período de 1830 a 1850, mas em tom
ambíguo, mesclando a valoração positiva do esforço de correlacionar doenças a
organismos vivos com o repúdio à invasão dos fungos em domínio que teriam de
conquistar para as bactérias.

Em 1835, Agostino Bassi (1773-1856) demonstrou a relação entre um fungo e a
muscardina, doença que atacava o bicho-da-seda, e que constituiria, mais tarde,
importante objeto de pesquisa para Pasteur. Nos anos 1840, descobriu-se que estes
vegetais parasitas eram responsáveis por doenças de plantas (ferrugem, carvão,
etc.), e vários investigadores, inclusive Bassi, relacionaram-nos a doenças que afeta-
vam os tegumentos e mucosas de homens e animais (Robin, 1853, 1847). O
polimorfismo (dimorfismo, pleomorfismo ou ainda heteromorfismo) designava a
propriedade que seus órgãos vegetativos e frutificadores tinham de se mostrar aos
microscopistas sob diversas formas.

William Bulloch situa o auge da doutrina entre 1865 e 1875. Enquanto os botâni-
cos debatiam-na teoricamente, os médicos incriminavam estes vegetais parasitas e
mutantes, às vezes travestidos de micrococos, como agentes da malária, do cólera,
da difteria, da endocardite, de infecções sépticas e pútridas, etc.22 Examinando o
estado dos conhecimentos relativos aos micróbios no período, identifica duas vi-
sões antagônicas. Uma decorria dos trabalhos de Pasteur sobre as fermentações: sua
eclosão e diversidade eram conseqüência da ação de diferentes micróbios reconhe-
cíveis por sua morfologia constante. Bulloch admite que ele não tinha como provar
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isso na época, devido a seus parcos conhecimentos botânicos e ao uso de meios
líquidos de cultura. Mesmo assim, aferrou-se à fixidez das formas, indispensável
para sustentar a noção de especificidade dos fermentos e, logo, dos agentes etiológicos
das doenças. Toda vez que Pasteur detectava uma alteração de formas em seus
meios de cultura, inferia que estava lidando com mais de um tipo de germe. Koch,
por sua vez, forneceu poderosa arma aos contraditores do polimorfismo – e foi, ele
próprio, seu mais radical adversário –, ao desenvolver as culturas em meio sólido,
técnica que restringia a coexistência indesejada de muitas espécies bacterianas.

Por outro lado, os trabalhos dos irmãos Louis René (1815-85) e Charles (1816-?)
Tulasne e de Anton De Barry (1831-88) sobre o polimorfismo de certos fungos
deram pasto à convicção de que esta propriedade era extensiva a fermentos e
bactérias. A doutrina foi aperfeiçoada na década de 1860 por Ernst Hallier (1831-
1904), professor de botânica em Iena. As formas microscópicas dos parasitos, afir-
mava ele, não constituíam gêneros e espécies, apenas estágios no desenvolvimento
de fungos mais complicados, em sintonia com mudanças ocorridas na umidade,
temperatura e em outros fatores ambientais. Hallier estudou parasitos de vegetais,
alterando estes fatores de maneira a induzir mudanças de forma. Inseminou produ-
tos mórbidos, fazendo variar o meio de cultura e o meio ambiente para comparar os
resultados com inseminações mantidas em condições estáveis. Segundo o botânico
alemão, se os esporos de um bolor fossem depositados numa mistura de açúcar,
água e sal de amônia, o plasma do esporo se dividiria em pequenos núcleos (cocos)
que continuariam a se multiplicar por divisão. Esta era a base de todas as fermenta-
ções de meios ricos em nitrogênio, isto é, fermentações pútridas, e seu agente
recebeu o nome de lêvedo nucleado (Kernhefe) ou micrococcus. Se o nitrogênio
fosse consumido até certo ponto, os núcleos alteravam-se. Produziam uma mem-
brana que se expandia e lhes dava o aspecto de células de lêvedo, que se reprodu-
ziam, agora, por gemação. A fermentação passava a ser alcoólica, achando-se o
fungo no estágio de cryptococcus. Vinha em seguida a fermentação acética, quando
o lêvedo passava ao estágio de arthrococcus. Apareciam os filamentos: era agora
um leptothrix ou mycothrix. Em homens e animais doentes, Hallier sempre encon-
trava micrococos, mas ao transportar os materiais orgânicos para o meio de cultura,
deparava-se com outras formas vivas.

A crítica mais comum aos partidários do polimorfismo dizia respeito à contami-
nação acidental das culturas por micróbios levados pelo ar ou presentes no inóculo
antes de ser inseminado no meio de cultura. Apesar disso, a teoria de Hallier influen-
ciou diversos investigadores, alguns muito conceituados na história da bacteriolo-
gia: Lister (1873), Ray Lankester (1873), Huxley (1870), Klebs (1873), Warming (1875),
Nägeli (1877, 1882), Cienkowski (1877), Büchner (1882), Metchnikoff (1888) e, es-
pecialmente, Billroth (1874) e Zopf (1879-1885).23

O botânico Carl Wilhelm von Nägeli (1817-1891) – citado por Galvão como
defensor de extremado polimorfismo – renunciou à idéia de que os fungos eram
gerados espontaneamente, mas em 1877 negou a existência de gêneros e espécies
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entre os microrganismos que adquiriam variadas formas e funções ao se aclimatarem
às condições externas. Opondo-se tanto à classificação de Cohn como às fermenta-
ções específicas de Pasteur, sustentava que uma mesma bactéria, transplantada para
meios diferentes, podia “sucessivamente, no decurso de suas gerações, produzir aqui
a acidez do leite ou a fermentação butírica, ou a alteração dos vinhos, ou a putrefação
das matérias albuminóides, ou ainda a destruição da uréia (...) e lá engendrar a difte-
ria, ou o tifo, ou a febre recorrente, ou o cólera” (Wasserzug, 1888, p. 76-7, 157).

Apesar da crescente aceitação do sistema classificatório de Cohn, o polimorfismo
dos micróbios conservou sua relevância como objeto de pesquisa, associado às
idéias darwinistas e aos estudos sobre a hereditariedade, que começaram a ganhar
vulto em fins do século XIX. Exemplo disso são os artigos de E. Wasserzug nos
Anais do Instituto Pasteur de Paris (1888). Em sua opinião, as experiências dos
polimorfistas eram derrubadas porque eles não operavam com culturas puras. Os
partidários da constância morfológica já admitiam que uma espécie podia, às vezes,
adquirir formas anormais temporárias.24 Para Wasserzug, tais formas de involução
(involutions-formen) alargavam os limites em que a espécie podia se mover. Os
fixistas admitiam-nas em seguida a modificações no meio de cultura quer pela
adjunção de substâncias estranhas a ele (anti-sépticos, por exemplo), quer pela
própria vida do micróbio, que depauperava os elementos nutritivos (culturas ve-
lhas) ou os alterava com suas secreções. Para assegurar a pureza das culturas e
tornar convincentes os seus resultados, o bacteriologista alemão selecionou micró-
bios pigmentados que se distinguiam facilmente pela coloração dada aos meios de
cultura. Verificou, assim, que o bacilo do pus azul (Bacillus pyocyaneus), um bacilo
colorido do leite, o violeta, dois bacilos verdes da água e o Micrococcus prodigiosus
apresentavam variações em sua função cromógena por influência do meio. A colo-
ração desaparecia quando os micróbios eram semeados em líquidos neutros ou
alcalinos, e as gerações subseqüentes permaneciam incolores. Concluiu “que essas
variações podem ocorrer em seguida a modificações que se encontram a toda hora
na natureza, e que se traduzem, simplesmente, pela reação ácida ou alcalina do
meio. (...) É lícito, pois, supor que as modificações do meio fazem variar de maneira
durável tanto a forma como a função do micróbio”. O alcance e durabilidade destas
mudanças ia além do que seus pares entendiam por involução, fenômeno patológi-
co reversível. Eram particularmente interessantes nos micróbios com nítida aparên-
cia de micrococos, pois que se conseguia preencher o intervalo que os separava do
grupo dos bacilos.

“O século XIX é o século do antifixismo: o espírito transformista penetra todos
os domínios do conhecimento: a geologia com Lyell na Inglaterra, depois a sociolo-
gia, da qual Marx será o profeta por muito tempo. As ciências da natureza não ficam
de fora do movimento” (Ruffié, 1986, v. 1, p. 9-17). Se endossarmos estas palavras
de Jacques Ruffié, teremos de admitir que os ortodoxos da bacteriologia estavam na
contramão de um processo que varria os campos científicos de seu tempo. As
discussões sobre o polimorfismo constituíam dimensão particular de controvérsias
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mais gerais sobre o transformismo biológico, ainda que fossem balizadas por ques-
tões específicas ao mundo dos infinitamente pequenos, ou pertinentes às técnicas
que possibilitavam o acesso a ele.

A origem das espécies, que Darwin publicou em 1859, trazia uma síntese das
observações recolhidas durante o longo périplo a bordo do Beagle (1831-36), com
as correntes do pensamento evolucionista que informavam a visão de mundo dos
naturalistas em sua época. O denominador comum era a noção de que as espécies
transformavam-se para se adaptar às mudanças do meio. Em nota acrescentada ao
livro, quando já iam longe os debates sobre o evolucionismo, Darwin foi buscar
precursores entre os filósofos gregos, mas é no século XVIII que os historiadores da
biologia localizam a emergência do transformismo moderno. Naturalistas e filósofos
formularam, então, teorias às vezes fantásticas acerca das transmutações dos seres
vivos ou das espécies. Para Georges-Louis Leclerc, cavaleiro, depois conde de Buffon
(1707-88), as famílias, gêneros e espécies de Lineu eram noções abstratas e arbitrá-
rias. As fronteiras entre os reinos animal e vegetal eram fluidas: o pólipo de água
doce podia ser o último animal ou a primeira planta. Os integrantes do primeiro
reino derivavam de 38 tipos originais formados por geração espontânea a partir de
“moléculas orgânicas”. As raças conhecidas em seu tempo combinavam alguns des-
tes animais primitivos, que tinham se mantido inalterados, com outros que degene-
raram. Para Buffon, mutabilidade não significava progresso, mas degeneração. Es-
pécies do Velho e do Novo Mundo, que julgava semelhantes, ilustravam a involução
produzida pelo clima e o meio (o tapir e o elefante, o caititu e o porco, a alpaca e
o camelo, etc.). Diversas ou sucessivas faunas distribuíam-se no espaço e no tempo,
mas sem uma filiação que sugerisse crescente complexidade. Para aquele aristocra-
ta oitocentista, que considerava o estudo dos invertebrados uma baixeza indigna de
sua condição social, seria inconcebível supor que uma espécie nobre pudesse deri-
var de outra mais baixa. Para ele, as espécies biológicas eram como os metais:
quanto mais nobres, mais fixas.25

Outras teorias foram propostas, mas a que se impôs como marco na história do
evolucionismo foi a de Jean-Baptiste de Lamarck (1744-1829).26 A versão corriqueira
dela é que os animais adquirem novos caracteres físicos para se adaptar ao ambien-
te, transmitindo-os à sua descendência. Como a girafa, que teria adquirido pescoço
comprido pelo hábito de esticá-lo para alcançar folhas cada vez mais altas.27 Para
Lamarck, as transformações estavam relacionadas aos usos e desusos dos órgãos,
seu desenvolvimento ou atrofia, e à noção de hereditariedade de caracteres adqui-
ridos. Sem rejeitar totalmente esta perspectiva, Darwin via a evolução como proces-
so derivado de múltiplas variações que ocorriam simultaneamente no âmbito de
todas as espécies animais e vegetais. Os criadores tiravam proveito delas para obter
novas raças domésticas. Mas qual seria o agente responsável pela “seleção natural”
nas condições de vida selvagem? Há consenso entre os historiadores da biologia
quanto à importância que teve para Darwin a teoria formulada por Thomas Robert
Malthus (1766-1834) em An essay on the principle of population (1798). Segundo
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este pastor anglicano, cultuado pelos economistas como um dos fundadores de sua
disciplina, a população crescia mais rapidamente que os recursos necessários à sua
subsistência. A superpopulação e fome podiam desaguar em crise generalizada,
caso não agissem mecanismos reguladores decorrentes da competição entre os
indivíduos, com a eliminação dos mais fracos. Desta teoria, o naturalista inglês
extraiu o motor da seleção natural. A incessante “luta pela vida” no seio das popu-
lações animais e vegetais obrigava seus espécimes a enfrentarem tanto os concor-
rentes como as intempéries e outros rigores do meio, com eliminação dos menos
dotados em benefício dos mais bem-dotados. Os indivíduos portadores de varia-
ções favoráveis sobreviviam e se multiplicavam; os desfavorecidos pereciam. E a
acumulação de pequenas modificações ao longo de numerosas gerações dava ori-
gem a novas espécies e impulsionava o progresso evolutivo. Darwin admitia outros
processos, seleção sexual, utilização ou desuso de órgãos ou ação direta das condi-
ções ambientais, mas a seleção natural era o princípio motor da evolução.

Segundo Pierre Thuillier, o calcanhar-de-aquiles desta teoria era o desconheci-
mento do mecanismo pelo qual os novos caracteres se transmitiam aos descenden-
tes. O estudo de Mendel sobre as plantas híbridas, que demarca o nascimento da
genética moderna, apareceu em 1865, mas não foi utilizado pelo criador da teoria
da evolução. Só na virada do século ficariam conhecidas as leis de Mendel, segundo
as quais os caracteres hereditários são conduzidos por partículas materiais (depois
chamadas genes), capazes de se auto-reproduzir, de geração a geração. A confluên-
cia das duas teorias provocou grande abalo no pensamento macro e microbiológico.
Para Wasserzug, as chamadas formas de involução eram, na realidade, produtos das
leis da hereditariedade, que, no mundo microbiano, operavam mais celeremente
devido ao número considerável de gerações que em curto tempo ficavam expostas
à influência de determinado meio (e à observação do investigador).28

O polimorfismo era e continua sendo relevante, e vem sendo conceituado de
outras maneiras, conforme as mudanças que se operam no âmbito das ciências da
vida. Um dos desafios cruciais da atualidade são, por exemplo, as mutações que
sofrem vírus e outros agentes microbianos de doenças tradicionais ou emergentes por
efeito de transformações no meio ambiente e do uso de substâncias biológicas, contra
as quais desenvolvem resistência. Trazem problemas que não deixam de ter alguma
filiação com fenômenos descritos por bacteriologistas e botânicos do século passado.
Ao descreverem, em fins do século XIX, fungos ou algas tão proteiformes como
possíveis agentes da febre amarela, os bacteriologistas sul-americanos não estavam
cometendo nenhuma barbaridade teórica, como fazem crer muitos historiadores da
medicina que lêem o passado com óculos graduados segundo as verdades do presen-
te. João Batista de Lacerda, em particular, teve atuação marcante nas duas vertentes
do antifixismo, aquela que dissolvia fronteiras taxionômicas no mundo microscópico,
e a que sopesava os efeitos da interação das raças no mundo macroscópico.

As teorias raciais eram um dos moldes da ambiência cultural em que se moviam
os personagens cujos passos seguimos aqui. Racismo, cientificismo, positivismo,
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naturalismo identificam correntes concomitantes de pensamento, conformando to-
das uma mentalidade partilhada pela maioria dos integrantes da elite letrada dos
centros urbanos brasileiros. Os debates que travavam a propósito das desigualda-
des – das raças, das classes e dos povos – espelhavam posições divergentes em
relação a questões que estavam na ordem do dia: substituição do trabalho escravo
pelo assalariado, fórmulas jurídicas e decisões parlamentares concernentes à aboli-
ção e à imigração, reforma ou conservação da sociedade e do regime, estratégias
para prolongar a vida e incrementar a capacidade de trabalho de estrangeiros e
nativos, valoração do branqueamento ou mestiçagem das classes populares, meios
de enquadrá-las num padrão euro e etnocêntrico de civilização.

Muito já se escreveu a respeito da apropriação das teorias transformistas, espe-
cialmente a de Darwin, pelas ideologias racistas que legitimavam a expansão
neocolonial da Europa e dos Estados Unidos na Ásia, África e América. A noção de
sobrevivência do mais apto serviu de leitmotiv a todas as barbaridades perpetradas
pelos “brancos”, nos fronts externo e interno, contra os povos e as classes que
consideravam inferiores. A idéia de que era biologicamente inevitável ou até legíti-
ma a destruição e exploração dos mais fracos inspirou diversas versões de
“darwinismo social”, e elas se disseminaram a ponto de formar uma espécie de
senso comum às elites européias e nativas que partilhavam a ilusão de formarem os
continentes de um processo universal, monomorfo, de civilização.

Como mostra Roberto Ventura (1991, p. 58), uma das principais questões antro-
pológicas do século passado foi o debate entre monogenistas como Cuvier, Humboldt
e Quatrefages, partidários da unidade da espécie humana, e poligenistas como
Agassiz e Gobineau, que negavam a origem comum da humanidade, naturalizando
a separação das raças. Os poligenistas aplicavam ao gênero humano as idéias de
Buffon acerca da diversidade das primitivas matrizes e sua posterior degeneração,29

procurando explicá-la à luz da teoria da hereditariedade, como involução ou pato-
logia em larga medida condicionada pelo meio, manifestando-se na reprodução dos
indivíduos, até conformar o perfil de todo um grupo étnico ou social.

A questão étnica se tornou central, no Brasil, em termos de implantação do libe-
ralismo e do trabalho assalariado. O racismo científico foi adotado, de forma
quase unânime, a partir de 1880, enviesando os ideários liberais, ao refrear suas
tendências igualitárias e democratizantes e dar argumentos para estruturas sociais
e políticas autoritárias.
As teorias racistas se ligaram aos interesses dos grupos letrados de se diferencia-
rem da massa popular, cujas formas de cultura e religião eram depreciadas como
atávicas, atrasadas ou degeneradas. A teoria racista não exprimiu, portanto, ape-
nas interesses coloniais ou imperialistas, já que se articulava aos interesses de
grupos nacionais identificados à modernidade ocidental.

Na perspectiva de Ventura, a valorização da mestiçagem com vistas ao branquea-
mento constituía o aspecto mais original da tradução que intelectuais como João
Batista de Lacerda e Sílvio Romero, Joaquim Nabuco e Afrânio Peixoto fizeram do
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racismo científico então dominante. Lideravam uma corrente de pensamento que
divergia das posições sustentadas, de um lado, por homens como Nina Rodrigues e
Euclides da Cunha, que encaravam miscigenação como degeneração, de outro, por
aqueles poucos que encaravam as idéias racistas como meras ideologias legitimadoras
do imperialismo (Araripe Júnior e Manuel Bonfim, sobretudo).30

O pangermismo de Lacerda e o pan-americanismo dos ianques

A maneira como Lacerda se posicionava nas disputas científicas diferia tanto do
estilo dogmático e apostólico de Domingos Freire, como do estilo rancoroso e
detalhista de Araújo Goes. A diferença transparece nestas reminiscências que escre-
veu no final do século, indicando os caminhos pelos quais readquiriu a certeza de
que seu vegetal polimorfo era o agente da febre amarela:

Acreditei sempre que eu não podia me ter enganado sobre o valor dos fatos que
passaram diante dos meus olhos (...)  Reportei-me muitas vezes ao que outros,
talvez com mais competência, fizeram antes de mim, tratando desse assunto; e
ali, como folhas esparsas de um livro, ou trechos truncados e às vezes incoeren-
tes de uma demonstração escrita, encontrei muitos fatos isolados que a observa-
ção pouco insistente não tinha podido ligar, mas que eu, nas minhas pesquisas,
enchendo as lacunas e determinando os ponto de união, consegui prender em
uma natural conformidade sistemática. Tudo quanto observei outros haviam ob-
servado antes de mim; mas, ou porque entendessem dever desprezar o valor
dessas observações, ou porque não houvessem podido bem determinar as condi-
ções precisas em que o fato se dava, certo é que dali desviaram a atenção e
tomaram outros caminhos (...) a soma de fatos coerentes que coligi, e as prová-
veis interpretações que se podia conceder a tais fatos, em relação à causalidade
da febre amarela, davam quase o direito de considerar a minha solução como
assaz provável, senão mesmo como certa. (JC, 10/3/1897)

Lacerda apresentou-a em 1891, logo após a Proclamação da República e a publi-
cação do funesto relatório de George Sternberg. Era uma teoria completa que pro-
curava explicar a gênese, os aspectos clínicos, anatomopatológicos e fisiológicos da
doença, sua epidemiologia, profilaxia e terapêutica. O trabalho apresentado à Aca-
demia (agora Nacional) de Medicina e ao Congresso Médico Pan-Americano de
Washington (1893) era o resultado de pesquisas começadas três anos antes. Mas ele
não pode ser explicado só pelo que o autor observou no laboratório. Há uma
íntima ligação entre seus resultados positivos e os resultados negativos que o Surgeon
General dos Estados Unidos materializou à mesma época. São, em certo sentido,
documentos antípodas. O relatório de Sternberg é fruto de um esforço de
desconstrução radical de tudo o que os bacteriologistas do Continente haviam
propugnado até então. O trabalho de Lacerda revela o esforço contrário de conva-
lidar todos os micróbios concebidos na América.
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Entre os agentes etiológicos por ele incriminados em 1883 e 1891, havia um
denominador comum fundamental: o polimorfismo. Este princípio servira para inte-
grar os elementos heterogêneos que povoavam o campo de seu microscópio. Ago-
ra, serviria para conectar os microvegetais que floresceram nos laboratórios rivais.

Os trabalhos de Lacerda e Sternberg podem ser tomados como divisor de águas
na história da caça ao micróbio xantogênico. A tábula rasa efetuada pelo norte-
americano nos cogumelos e algas que entulhavam o campo científico abriu cami-
nho para o advento dos bacilos que, na década de 1890, disputariam o lugar de
agentes específicos da febre amarela. O panteísmo microbiano de Lacerda funcio-
nava, ao contrário, como estratégia de resistência: criava um ser vegetal mais robus-
to, soma de tudo quanto existia, para enfrentar o novo ciclo da revolução pasteuriana.

Variáveis muito importantes eram as inovações técnicas ocorridas no bojo dela.
Muitas das vigas de sustentação das pesquisas e controvérsias sobre a febre amarela
estavam sujeitas a modificações relativamente independentes do estado de coisas
reinante nesta área específica de investigação. As técnicas da bacteriologia, os ins-
trumentos, os conceitos que serviam ao mapeamento do mundo animal e vegetal e
à classificação das espécies microscópicas evoluíam rapidamente. Isso contribuía
para erodir teorias estabelecidas, para mudar não apenas o alcance de visão como
o ponto de vista desse estranho universo dos infinitamente pequenos. E a passagem
dos anos 1880 aos 1890 parece ter sido crucial nesse aspecto.

Carmona y Valle efetuou reconversão drástica de sua teoria. A primeira incriminava
o Peronospora lutea, cogumelo de geração alternante que passava por três fases
sucessivas: esporos de Mucedinea penetravam no organismo e aí se transformavam
em grandes células amarelas; delas saíam as sementes (zoósporos) que iam ser
devolvidas ao meio externo para dar início a novo ciclo infeccioso. Após a publica-
ção de Leçons sur l’étiologie et la prophilaxie de la fièvre jaune (1885), o mexicano
admitiu que fora iludido por falsas aparências e imperfeições de técnica, e deu à luz
uma segunda teoria. Os zoósporos permaneceram, mas na condição de germes de
um bacilo (Cladothrix) ainda com dois a três modos de reprodução (Ramos, 1892).

Apesar da intransigência em relação a suas verdades, Freire também efetuou
deslocamentos conceituais após a convivência com os bacteriologistas europeus.
Sua doutrina não voltou inalterada das viagens à Europa e aos Estados Unidos. Os
cientistas com quem se relacionou reconheceram nele perseverança, honestidade
de propósitos e fidelidade ao pasteurianismo. Muitos, porém, afirmaram que não
dominava técnicas recém-desenvolvidas, estabelecendo ipso facto posição de supe-
rioridade em relação a ele. Em fins da década de 1880, a técnica tinha já peso
considerável na argumentação usada para contestar, às vezes a priori, seus resulta-
dos, e teria cada vez mais na década seguinte. Gibier recorreu ao argumento para
renegar os trabalhos que acabara de endossar. Rebourgeon também, mas para des-
tacar sua contribuição às verdades que continuou a subscrever. Sternberg fez ques-
tão de exibir, com fria objetividade, os escalpelos usados na dissecação dos cadáve-
res teóricos de Freire e outros latinos. Numa conferência sobre quarentenas, em
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Montgomery, Alabama (março, 1889), ao aludir aos esforços que envidara para
encontrar o germe da febre amarela na primeira viagem a Cuba, usou o seguinte
argumento para convencer os médicos ali presentes de que ninguém poderia ter
solucionado aquele enigma que continuava a desafiá-lo:

Eu estava familiarizado com os métodos mais aceitos de fixar e corar microrganis-
mos, e estava equipado com as melhores objetivas de alta resolução que podiam
ser encontradas – as objetivas homogêneas de imersão em óleo de um doze avos
e um dezoito avos de polegada de Karl Zeiss, de Iena, Alemanha. Não apenas
sentia que estava equipado para o reconhecimento de qualquer microrganismo
que estivesse presente no sangue, como estava preparado para fotografá-lo e,
assim, mostrar a outros o que eu visse (...)  Os senhores conhecem o resultado
dessa investigação; 98 espécimes de 41 casos indiscutíveis de febre amarela fo-
ram cuidadosamente estudados, e 105 negativos fotográficos foram preparados,
mostrando satisfatoriamente tudo o que fosse demonstrável pelo microscópio.
Mas nenhum microrganismo foi descoberto (United States Marine Hospital Service,
1890, p. 14)

E, então, para que os ouvintes pudessem aquilatar o desempenho de sua pode-
rosa objetiva Zeiss, projetou uma das fotomicrografias, deixando a platéia embasba-
cada. Diga-se de passagem que ele era um especialista nesta técnica e já havia
escrito um livro sobre ela (Sternberg, 1883). Freire usou recurso semelhante na
Sociedade de Terapêutica Dosimétrica de Paris. Lembram-se das imagens ao vivo
do Criptococo xantogênico que projetou com “poderoso microscópio iluminado
com a luz oxiídrica”? Era uma das inovações recém-adquiridas, uma vez que suas
observações provinham antes de um simples microscópio ótico com potência de
400 diâmetros, mais recentemente, 700 – potência bem inferior, diga-se logo, ao
microscópio Zeiss de lentes apocromáticas usado por Lacerda. E as figuras estampa-
das por Freire em seus trabalhos eram desenhadas secundum naturam pelo estu-
dante Simon Philidory. Por maior que fosse a habilidade do artista, não constituíam
provas tão verazes quanto as fotomicrografias de Sternberg.

Antes de tudo cumpre ter bem presente à memória que ele começou quando
ainda, por assim dizer, se ajustavam as primeiras pedras dos alicerces da ciência
bacteriológica; as linhas diretrizes não estavam definitivamente traçadas, e os
processos técnicos não haviam atingido aquele grau de perfeição e segurança,
que só posteriormente alcançaram.
Por isso penso que não se lhe poderá com justiça argüir pela má orientação que
de princípio deu aos seus trabalhos; quando muito se lhe poderá censurar a
sofreguidão com que trouxe à publicidade resultados que não tinham sido suficien-
temente contrastados pela pedra de toque da experiência e da observação.
(Lacerda, 1891, p. 273)

Os textos escritos após a viagem à Europa refratam, por assim dizer, o impacto
da técnica de maneira ambígua ou contraditória. Freire procura incorporar os novos
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recursos, mas sem dar o braço a torcer ao estrangeiro e, principalmente, sem
desestabilizar seus constructos. Ao atacar a “ânsia de inovação” (1888b, p. 11) que
levava Paul Gibier a destruir trabalhos que ajudara a construir, frisa o “ajudado a
construir, porque, com exceção da técnica, que não altera, como se sabe, a nature-
za essencial das pesquisas, os trabalhos feitos em Paris pelo dr. Gibier não foram
senão a repetição daqueles que eu havia feito no Brasil” (grifo meu). Mas a verdade
é que lá se deu a metamorfose da alga que classificara como criptococo no micró-
bio que passou a chamar-se Micrococo xantogênico. No Congresso Médico Interna-
cional a que compareceu em seguida, explicou:

Rejeitei o reino dos protistas ao tentar classificar este micróbio, preferindo situá-
lo entre as algas, com base na autoridade de cientistas como Robin e Littré,
Germain, St. Pierre e outros. Em 1880, (...) chamei-o de Cryptococcus xanthogenicus
porque me pareceu que possuía as propriedades gerais que caracterizam o gêne-
ro cryptococcus. Recentemente o gênero micrococcus foi criado para designar os
micróbios celulares ou ovóides, que são a causa de muitas doenças infecciosas e
contagiosas. Muitos botânicos, informou-me o dr. Pizarro [referia-se a João Joa-
quim Pizarro, professor de botânica e zoologia na Faculdade de Medicina do Rio
de Janeiro] consideram este gênero o mesmo que cryptococcus, consistindo a
diferença meramente no método de reprodução, que no último é por esporos ao
passo que os micrococos se reproduzem por gemação. (Freire, 1887d)

No trabalho que apresentou em Washington e na Refutação a Gibier  é visível a
preocupação de neutralizar críticas ou insuficiências que adviriam da obsolescência
de seus métodos, do fato de não dispor de potência ótica suficiente, não empregar
novos meios de cultura, novas técnicas de corar e representar os micróbios. “Em
ciência (...) eu sou naturalista como o sr. Zola o é em literatura. Querer falsear a
natureza é conduzir ao erro e impedir o progresso de nossos conhecimentos. Poder-
se-ia admitir estas sinalefas em retórica; mas em medicina seria um solecismo muito
grave, e mais do que isso, um atentado imperdoável”  (Freire, 188b, p.14).

O comentário veio a propósito de uma censura que lhe fez Cornil, em Traité sur
les bactéries, por haver figurado massas de pigmento nas ilustrações do Criptococo
xantogênico. Se tinham relação com a vida deste, redargüia Freire, como podia deixar
de representá-los? Abstraindo a polêmica a respeito dos pigmentos, ressalto a questão
de princípio interposta por ele. O observador não podia “reprimir” ou “corrigir” o que
a natureza lhe mostrava, através, por exemplo, dos corantes que a indústria química
alemã despejava em profusão nos laboratórios de biologia e medicina:

Ouso afirmar que os procedimentos de coloração, ainda que sejam necessários
para a demonstração bem nítida dos micróbios, não devem jamais excluir o
exame direto (...) pois, após a coloração, todos os bacilos, todos os micrococos,
excetuando pequenas diferenças, se parecem uns com os outros. (...) todos os
detalhes de forma e de estrutura ficam perdidos. A mobilidade, a cor, o tama-
nho natural, os pigmentos secretados e outras propriedades inerentes à vida do
micróbio tornam-se absolutamente impossíveis de serem apreciados.
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Em suma, à força de querer introduzir a arte na ciência, devemos nós mascarar os
fatos da natureza? Esta nos mentiria a todo momento se nós só a interrogarmos
travestida pelas tinturas de nossa indústria. (Freire, 1888b, p. 14-5)

Em sua teoria e na de outros investigadores, inclusive Lacerda, a cor era um
signo da mais alta importância. Significava a doença, febre amarela; seus dois sinto-
mas mais notáveis: icterícia e vômito negro. E em vários momentos do processo
experimental e da descrição narrativa ou figurativa dos resultados, a cor amarela ou
negra sinalizava o bom caminho, tornava evidentes as relações de causa e efeito. Os
pigmentos secretados pelos micróbios incriminados por Freire, Carmona y Valle e
Lacerda estabeleciam o nexo material que conectava o suposto agente aos sinais
clínicos aparentes da doença.

Os meios de cultura eram outro flanco vulnerável de Freire. Uma circunstância
que influiu na decisão tomada por Finlay de checar sua teoria, em 1886, relembro
aqui, foi a importação do ágar-ágar em Havana. A possibilidade de fazer cultivos em
meios sólidos, segundo técnica recém-desenvolvida por Koch, permitia diferenciar
as colônias formadas nos pontos em que se fazia a inoculação direta, com alça de
platina, daquelas que se desenvolviam indiscriminadamente a partir de esporos
aéreos que, por acidente, contaminavam a cultura. Tal diferenciação era inviável
com a gelatina comum, que se liquefazia no verão, e com os caldos nutritivos
usados por Pasteur.31

Segundo Lacerda, o substrato mais adequado para cultivar o micróbio da febre
amarela era, realmente, a gelatina sólida sobre placa de vidro, como ensinava Koch.
Semeado com sangue, adquiria cor amarelo-ouro, desprendendo gases que a uns
lembravam peixe podre, e a Lacerda, o cheiro exalado pelos amarelentos. O vômito
continha bactérias diversas, predominando a forma do micrococo. Mas, usando-se
outra técnica nova, a cultura em batata esterilizada ou no pericarpo de frutos áci-
dos, vômito e sangue engendravam, constantemente, um mesmo fungo. Este se
desenvolvia só naqueles pontos onde tinham sido depositadas as gotinhas de líqui-
do orgânico, o que excluía a infecção acidental pelo ar. Lacerda empregara também
a cultura de tecidos, que aprendera com Sternberg. Inoculou tecido de rim numa
série de tubos contendo gelatina peptona semifluida. Alguns ficaram estéreis, mas
em dois apareceu uma tétrade parecida com a de Finlay.

Ao pingar uma gota desta cultura numa lâmina com sangue extraído do dedo de
um indivíduo sadio, sangue que não conteria nenhum outro germe, Lacerda verifi-
cou que as hemácias logo perdiam as formas e eram completamente destruídas. No
sangue assim alterado apareciam aglomerações de células amarelas, umas redon-
das, outras elípticas. Viam-se as tétrades em lento processo de desagregação, muitas
reduzidas já a formas isoladas de diplococo ou micrococo. E ao lado das células
esféricas, discerniam-se longos filamentos miceliais de um fungo. Lacerda (1891, p.
311-2) concluiu que existia em estado “latente” na cultura das tétrades e cocos,
desenvolvendo-se ao encontrar meio nutritivo adequado.
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A relação estabelecida em laboratório foi transposta para o meio ambiente.
Sternberg tinha encontrado a tétrade de Finlay na atmosfera de Havana. Pois na do
Rio de Janeiro, em todas as estações do ano, Lacerda encontrou, também, este
micróbio. Contaminava todos os tubos abertos no laboratório, originando colônias
que confluíam na superfície do ágar-ágar, até formarem uma camada amarela ho-
mogênea. Portanto, em meio orgânico adequado, o micróbio de Finlay podia se
transmudar no fungo que agora incriminava. A mesma evidência utilizada por
Sternberg contra o cubano servia ao brasileiro para sedimentar um elo do complexo
ciclo polimórfico de seu micróbio, e um nó da rede de alianças que urdia na teoria
pan-microbiana que ia levar ao Congresso Médico Pan-Americano.

Quando divulgou o primeiro programa para elucidar o “segredo íntimo” da fe-
bre amarela, em 1880, Lacerda sugeriu ao governo monárquico que reunisse no Rio
os representantes de todas as nações americanas para que enfrentassem, coletiva-
mente, a doença originária do Continente. Em 1891, reapresentou a idéia. Dessa
vez, estava em completa sintonia com o conteúdo político e ideológico do movi-
mento que os Estados Unidos capitaneavam, e cujo marco inaugural fora a I Confe-
rência Internacional Americana, que acabara de se realizar em Washington, em
1889-1890.

Para os ideólogos do movimento, o “germe” do pan-americanismo fora plantado
por Simón Bolívar. De fato, seu projeto de uma confederação das repúblicas liber-
tadas da Espanha motivara a convocação dos congressos de Panamá (1826), Tacubaya
(1827-28) e Lima (1847-48, 1856). Mas resultaram apenas em declarações retóricas
de boas intenções, frustradas pelos conflitos entre países integrantes da antiga Amé-
rica Espanhola e pela indiferença ou hostilidade dos governos norte-americano e
brasileiro. Em fins do século, os Estados Unidos decidiram usar o sonho bolivariano
como estandarte para impor sua hegemonia sobre um continente dilacerado por
conflitos intestinos e para contra-arrestar o expansionismo cultural e econômico
dos europeus, cuja frente mais ousada era, naquele momento, o empreendimento
de Ferdinand de Lesseps: a construção de um canal que atravessasse o istmo do
Panamá e conectasse o Atlântico ao Pacífico.

Embora a conferência promovida em Washington não alcançasse o objetivo ime-
diato – a união alfandegária americana –, deu origem a dois organismos, o Escritório
Comercial e a União Internacional das Repúblicas Americanas. Além das conferências
gerais que se realizaram depois no México (1902), Rio de Janeiro (1906), Buenos
Aires (1910), Santiago (1923), Havana (1928) e Montevidéu (1933), foram celebradas
reuniões de caráter técnico, direcionadas para os campos da saúde pública, proteção
à infância, direito internacional, transportes e comunicações, geografia, história, etc.
Foi se constituindo dessa maneira a rede de organismos que ia adquirir forma defini-
tiva no Sistema Interamericano e na Organização dos Estados Americanos.

Na opinião de João Batista de Lacerda, o slogan “a América para os americanos”
adequava-se perfeitamente à questão que abordou no I Congresso Médico Pan-
Americano de Washington, quer às suas faces econômica e social, quer às faces
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científica e sanitária. Nenhuma enfermidade havia atraído mais atenção e suscitado
maiores controvérsias entre os médicos do Continente do que a febre amarela.
Quisessem ou não, tinham a prevalência neste território de pesquisa. Por se acha-
rem no teatro das epidemias, conseguiam para seus estudos material abundante e
fresco, ao passo que os outros, os europeus, limitavam-se “a pesquisas pouco de-
moradas, exercidas muitas vezes sobre material exíguo conservado em álcool desde
muito tempo” (Lacerda, 1891, p. 277). Portanto, era na América, “pátria da febre
amarela”, que deviam ferir-se os mais rudes combates para se decifrar sua origem.

O pan-americanismo de Lacerda não era mero envelope retórico recobrindo,
exteriormente, sua teoria. Sua arquitetura interna oferecia notáveis pontos de sime-
tria com o que se passava na conjuntura histórico-social. Mas para confederar e
convalidar os microvegetais da febre amarela, teve de sustentar concepções contro-
vertidas no âmbito da microbiologia, apoiando-se, em parte, em conceitos oriundos
do darwinismo e de uma disciplina em expansão, a embriologia. Na teoria de 1891,
levava a extremos a elasticidade do polimorfismo, sustentando polêmica com os
“sectários da doutrina unitária”.32 O ser que construiu com formas descritas por
vários investigadores tinha, também, modos de reprodução alternada. Ambas as
propriedades seriam comuns entre os microrganismos da classe dos hifomicetos, na
qual inscreveu seu Fungus febris flavae.

Sob o império da presunção de que o agente da febre amarela tinha de ser uma
bactéria, bacilo de preferência, os unitaristas não tinham prestado a devida atenção
ao que aparecera diante de seus olhos. No texto lido em Washington, Lacerda
procurava demonstrar que as formas daquele fungo “extraordinariamente” polimorfo
tinham sido encontradas no sangue, no vômito, na urina, no estômago e no intesti-
no não só por ele, como por Freire, Carmona y Valle, Silva Araújo, Rangé, Gama
Lobo e até por Sternberg e Babès.

Eram conectadas por “relações organogenésicas” que culminavam num ser de
“aspecto típico” em seu estado de completo desenvolvimento. O uso deste concei-
to, com que a embriologia designava o desenvolvimento ou formação dos órgãos, a
começar do embrião, articula-se a duas características muito notáveis no texto de
Lacerda. A expressão “forma de” está sempre associada à referência a qualquer
microrganismo singular atuante nos meios de cultura artificiais (laboratório) ou na-
turais (organismo e meio ambiente), deixando, assim, aberta a possibilidade de sua
inclusão no ciclo do Fungus febris flavae. A segunda característica é o uso muito
raro dos termos micróbio e microrganismo e, em contrapartida, o uso abundantíssimo
de germe, servindo ora como equivalente genérico das várias formas descritas, ora
em sua acepção original de semente, estado rudimentar de um ser vegetal que
ainda não se mostrou em sua inteireza. Isso permite, com freqüência, duas leituras
de seu polimorfismo: as formas aparecem como fases de um processo de maturação
ou como modalidades de evolução diferenciadas a partir de uma semente comum.
Em ambos os casos, o meio exerce a influência decisiva.

microbios e mosquitos.p65 12/5/2011, 22:46207



208

A liga microbiana em ação

Na perspectiva de Lacerda, a história, cumulativa, dos resultados experimentais
adquiridos para a febre amarela retroagia, na Europa, a Wilhelm Griesinger (1817-
1868), que cogitara num miasma animado (1868), e, no Brasil, a Manoel da Gama
Lobo, que teria sido o primeiro a correlacionar a produção da doença a um vegetal
microscópico. Registro aqui o que se sabe a respeito deste personagem tão pouco
estudado, e que tão cedo deixou o espaço de representação onde se movem os
demais protagonistas do presente drama.

Gama Lobo nasceu no Pará, em 1835, e faleceu em 7 de junho de 1883, no litoral
da Espanha, a bordo de um navio que rumava para o Brasil. Foi sepultado em
Lisboa precisamente quando, no Rio de Janeiro, Domingos Freire comemorava o
nascimento de sua vacina contra a febre amarela. Já tinha publicado dois ou três
estudos sobre a doença, mas não influíram nas controvérsias que viemos rastreando,
não obstante traduzissem um esforço pioneiro de mapear a microflora dos pântanos
de onde se supunha que brotassem as numerosas febres dos Trópicos.

Gama Lobo iniciou o curso de medicina na Bahia mas se doutorou no Rio de
Janeiro, com tese (1858) em que discorria sobre diversos assuntos: morte real ou
aparente nos enterramentos precipitados, tétanos, elefantíase e, principalmente,
causas, diagnóstico e tratamento das boubas, tema caro aos tropicalistas baianos em
virtude da elevada incidência da doença na população escrava. A experiência ad-
quirida na Santa Casa da Misericórdia com o oculista francês Carron du Villard
levou-o à decisão de se dedicar à especialidade que nenhum brasileiro exercera até
então, e à qual adeririam diversos participantes da história que narramos. Viajou,
então, para a Europa e logo publicou tradução das “Lições sobre oftalmologia pro-
fessadas em Berlim na clínica de Von Graefe pelo sr. Schweigger”. De volta à capital
do Império, em pouco tempo conquistou reputação “pela habilidade com que pra-
ticava as mais delicadas operações desse ramo da cirurgia” (Blake, 1970, p. 90). Em
1872, retornou à Europa para prosseguir os estudos nessa área, apresentando em
agosto, em um congresso celebrado em Londres, comunicação sobre Helmholtz,
inventor do oftalmoscópio (1851), o instrumento que tornara possível o exame das
lesões situadas atrás da íris. O médico paraense publicaria ainda muitos artigos e
livros sobre oftalmologia, que lhe valeram o ingresso na Academia de Medicina,
como titular, e em diversas associações científicas estrangeiras.

As pesquisas sobre febre amarela ligam-se, sem dúvida, ao que aprendeu duran-
te a segunda estada na Alemanha, quando se dedicou também à histologia sob a
orientação de Virchow e Stricker. Encontrava-se nos Estados Unidos, para onde
viajou depois, quando veio a lume, no Rio de Janeiro, Études sur la fièvre jaune de
1873 et 1874 (1876), livro que Lacerda elogiou e que citaria (Lacerda, 1891, p. 279),
vinte anos depois, ao apresentar sua teoria totalizadora da febre amarela. Gama
Lobo descreveu aí o “quadro esplêndido” que o vômito dos amarelentos lhe reve-
lou sob o microscópio: milhares de fungos de forma elipsóide formigavam nas
lâminas que preparara, apresentando caracteres muito parecidos com os do fer-
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mento da cerveja. “Temos observado a matéria do vômito, logo em seguida à rejei-
ção, depois de 24, 48 horas, dois, cinco e oito dias – a única diferença consiste no
aumento do fungo”. O livro que publicou posteriormente em Nova York (1881) –
quando Freire e Lacerda já debatiam o micróbio da febre amarela – revela o esforço
feito por Gama Lobo para encontrá-lo entre as criaturas que povoavam o lodo dos
pântanos cariocas. Apesar de ser nítida a influência das idéias de Pasteur, seus
trabalhos filiam-se ainda à climatologia e à geografia médica e encerram, principal-
mente, uma pesquisa minuciosa dos fatores meteorológicos que supostamente de-
sencadeavam os surtos da doença.33

Lacerda situava Griesinger e Gama Lobo entre os pré-pasteurianos, e considerava
George Sternberg um dos primeiros pasteurianos do Continente a sustentar, com
argumentos ainda apriorísticos, a etiologia microbiana da febre amarela. As pesquisas
verdadeiramente conseqüentes tinham, porém, começado com Domingos Freire e
Carmona y Valle, nos principais teatros da doença, Brasil e México. “Trilharam eles
caminhos diferentes, aplicando métodos diversos, para chegarem no fim a conclusões
(...) concordantes” (Lacerda, 1891, p. 273). Da primeira teoria do mexicano, resgatava,
sobretudo, o polimorfismo do Peronospora lutea e o uso do conceito de geração
alternante para resolver a problemática relação entre organismo humano-infecção-meio
externo. Das afirmações que Freire renegara, “com grande espanto nosso”, extraía um
segmento importante do ciclo do Fungus febris flavae e explicações relevantes sobre
o modo como penetrava e operava no organismo parasitado.

Apesar de reconhecer “o valor e a grandeza” de seus trabalhos, e de repudiar os
que colocavam em dúvida sua boa-fé, transformando controvérsia científica em
disputa pessoal, Lacerda tratava-o com uma condescendência que mal escondia a
aversão pelo antigo rival, investigador sério porém despreparado, perseverante mas
afoito e exibido demais. Não esqueçamos que a trajetória profissional de Domingos
Freire alcançava o zênite. As estatísticas de vacinação registravam os picos mais
elevados. Os aplausos obtidos no estrangeiro ainda ressoavam com força na memó-
ria de seus concidadãos. Amigos e aliados no poder prometiam transformá-lo no
chefe da medicina experimental brasileira. Em 1890, o governo provisório republi-
cano o enviou a Berlim para investigar a tuberculina descoberta por Koch. E em
dezembro, Benjamin Constant, ministro da Instrução Pública, Correios e Telégrafos,
autorizou a fundação do Instituto Bacteriológico Domingos Freire. Naqueles anos
turbulentos de instalação do novo regime, Freire colhia, enfim, os dividendos de
seu engajamento nas lutas republicana e abolicionista. Em 1893, assumiria a direção
do Museu Nacional, em lugar de Ladislau Neto, invadindo o território e atropelando
as ambições de João Batista de Lacerda.34

Este tinha a aversão do homem conservador pelas lutas e intranqüilidades polí-
ticas. O advento da República apanhou-o desprevenido, imerso nos trabalhos de
laboratório. Sua primeira impressão foi de espanto e temor. “Os hábitos e os senti-
mentos humanos não podem impunemente sofrer mutações bruscas”, anotou em
seu diário, em 15 de novembro de 1889. “O Brasil monárquico, antes de afeiçoar-se
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aos moldes novos do Brasil republicano, terá forçosamente de atravessar um longo
período de dolorosa experiência, que poderá custar-lhe sacrifícios imensos e, quem
sabe, pôr em risco a sua integridade” (apud. Bicalho, p. 29). Logo em seguida foi
eleito presidente da Academia de Medicina. Ali externou os juízos contraditórios
sobre a pessoa e a obra daquela estrela fugaz da ciência republicana, ali e no
congresso pan-americano que se reuniu na mesma cidade em que fora lavrada,
quatro anos antes, a recomendação da vacina de Freire à atenção dos países flagelados
pela febre amarela.35

Para Lacerda, o rival tinha viajado à Europa e aos Estados Unidos por haver
perdido a coragem de sustentar suas afirmações originais, que eram atacadas
dentro e fora do País. As culturas que trouxera de Paris nada tinham em comum
com o microrganismo descrito antes. Além de invalidar sua teoria, a incongruên-
cia teria influído na opinião desfavorável que Sternberg formara sobre ele. Pois
bem, ia agora ressuscitar o Criptococo xantogênico, como fragmento de uma
verdade maior, com argumentos e provas que seu descobridor não soubera pro-
duzir. Ele e Carmona y Valle tinham descrito, com nomes diferentes, a mesma
“entidade morfológica”.

Ao examinar o vômito negro, Freire avistara pontos quase imperceptíveis que se
tornavam células de dimensões consideráveis. Ao se romperem, expeliam esporos e
uma substância viscosa de cor amarela, composta de matéria pigmentária e
protoplásmica. Reconhecera a presença do Cryptococcus xanthogenicus no fígado,
nos músculos, na massa encefálica e na própria sepultura dos mortos por febre
amarela. Atribuíra as cores características do vômito e da pele aos pigmentos fabri-
cados pelo micróbio, que também secretava uma substância nitrogenada da classe
das ptomaínas, isolada do vômito, do sangue e da urina.

Na opinião de Lacerda, seus pares não aceitavam a alga de Freire por coação de
“regras doutrinais” que determinavam que os germes patogênicos revestiam sempre
uma das formas características do grupo das bactérias. Seguindo os passos dele,
direcionou suas lentes apocromáticas de Zeiss para o vômito dos amarelentos, aquele
líquido que se tornava “negro como a tinta de escrever” em fase avançada da doen-
ça. Viu numerosas células esféricas, com colorido que variava do amarelo desmaia-
do ao amarelo escuro e esverdeado, e massas de pigmento da mesma cor. Viu,
também, cadeias de duas, três ou quatro células, sempre amarelas, “perfeitamente
similares às tórulas”. Discerniu, ainda, formas bacterianas (micrococos), mas em
número tão limitado que as descartou como insignificantes.

Assim, no líquido que dava nome à doença (“vômito”), sondado já por diver-
sos bacteriologistas, encontrou elementos que não tinham relação aparente, e que
se vinculavam a duas linhagens de resultados experimentais mantidos à parte. As
células redondas eram idênticas às de Freire, Carmona y Valle e Silva Araújo (UM,
1883, p. 156-63, 164-6). As que formavam a tórula tinham sido descritas por Rangé,
Gama Lobo e Sternberg. “Na verdade aqueles que desconhecem inteiramente as
relações organogenésicas (...) podiam ser induzidos a ver nelas espécies diferen-
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tes, ali reunidas acidentalmente”. Ele iria demonstrar que eram “modos diversos
de reprodução de um só microrganismo” (Lacerda, 1891, p. 285-6, 291, 324).

Boa parte das evidências contrapostas nos últimos anos às descobertas dos sul-
americanos diziam respeito à ausência dos micróbios descritos no sangue. Nas
fotomicrografias de Sternberg, fungos e bactérias apareciam com tal inconstância
que pareciam provir de contaminação acidental pelo ar. Lacerda admitia que o
germe da febre amarela não tinha predileção por esse meio nutritivo, mero “veículo
ou meio de transporte para as grandes estações de parada: o fígado e o rim”. O
fígado revelou-se um dos centros mais ativos de reprodução do germe, o que expli-
cava a perturbação de suas funções, as extensas lesões, em particular aquela “cor de
camurça, de goma guta, de mostarda” que nenhum patologista deixava de mencio-
nar. Também encontrou lesões no estômago, onde era fabricada a matéria do vômi-
to negro e cuja “irritabilidade” emitia os primeiros sinais da doença. No intestino,
víscera de predileção dos partidários da analogia da febre amarela com o cólera,
encontrou apenas “pigmento amarelo conglomerado e granulações mui pequenas
que não pareciam ser micrococos” (idem, p. 298). Se o germe encontrasse aí campo
fértil para procriar, existiriam lesões e sintomas bem acentuados, como na febre
tifóide e no cólera, o que não acontecia. Os rins eram alvos privilegiados pelos
bacteriologistas em virtude da importância que tinham na depuração de venenos e
por sediarem uma seqüência de desordens quase sempre fatais, tanto que para
muitos clínicos era um axioma que na febre amarela morria-se pelos rins. Lacerda
confirmou a obstrução dos tubuli contorti e das alças de Henle por massas de
aspecto singular. Em desacordo, agora, com Babès, reconheceu nelas a forma torulada
do fungo, presente nas outras vísceras cujas funções eram alteradas pela doença.
Tais observações impunham a conclusão de que “o micróbio patogênico da febre
amarela não é uma bactéria, mas sim um fungo polimorfo”, cujas formas “foram
encontradas no sangue, no líquido do vômito preto, na urina, no estômago e no
intestino por Sternberg, Babès, Rangé, Gama Lobo, Domingos Freire, Silva Araújo,
Carmona y Valle e pelo autor deste trabalho” (idem, p. 303, 306).

As células hialinas, as grandes células amarelas e a tórula eram o resultado de
modos diversos de reprodução do Fungus febris flavae, que só adquiria “aspecto
típico” em meio nutritivo adequado a seu completo desenvolvimento. Cultivado em
meio sólido, rico em matérias azotadas e hidrocarbonadas, em atmosfera úmida e
temperatura superior a 29ºC, projetava acima do substrato “vegetação luxuriante”
de cor amarelo-ouro. Os filamentos do micélio (talo dos fungos, composto de
filamentos, ditos hifas, destituídos de clorofila),em princípio tenros e com a transpa-
rência do vidro, teciam na superfície do meio de cultura intricada urdidura da qual
se erguiam os filamentos aéreos, carregando no topo os órgãos reprodutores do
fungo, que formavam extensos rosários de conídios (esporos de origem assexual).
Esta forma vegetativa “aérea” tinha uma variante: a “aquática”. Quando a cultura era
feita em meio líquido, pobre em matéria azotada, o micélio se tornava cada vez
mais curto e ramoso, desagregando-se em células elípticas ou redondas, isoladas ou
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encadeadas, amarelas só à luz refletida. Os órgãos reprodutores, nos quais era mais
acentuado o polimorfismo, assumiam a feição de organismos independentes. Os
conídios separados inchavam, então, e, ao se romperem, expeliam grânulos amare-
los que se cercavam de um invólucro gelatinoso, assumindo gradativamente o as-
pecto de células hialinas, do tamanho de leucócitos. Encontrando substrato sólido,
rico em matéria azotada, bem como calor e ar suficientes, refundiam-se os filamentos
do micélio, readquirindo o fungo a forma típica. Embora todas as formas e modos
de reprodução observados em laboratório pudessem ocorrer nas condições naturais
do meio exterior, predominava aí a forma aérea. As células hialinas e as tórulas
constituíam as formas patogênicas parasitárias do organismo humano.

Em 1883, Freire quisera demonstrar que a febre amarela podia ser transmitida de
um organismo a outro pela inoculação do “vírus”, como na varíola. Por esta forma
de “contágio” chegou à vacina, que, como mostrei, também esteve no horizonte de
Lacerda e Araújo Goes, quando andaram inoculando “frangões” no Museu Nacio-
nal. Mas tanto a contagiosidade da doença como a receptividade dos animais eram
questões polêmicas. Desde fins do século XVIII, os anticontagionistas vinham se
submetendo às mais repugnantes provas para demonstrar o ponto de vista contrá-
rio. Em 1891, a abordagem de Lacerda estava mais próxima das teses anti-
contagionistas. Sua preocupação era encaixar a reprodução alternada do fungo
polimorfo na transmissão indireta da febre amarela, de modo a revelar a chave
daquele enigma que os norte-americanos haviam descrito em Cuba, em 1879: com
toda a probabilidade o micróbio proliferava ou hibernava fora do homem, no meio
ambiente, tendo de passar por este nidus entre a infecção de um ser humano e
outro. Naquela ocasião, a comissão americana realizou várias experiências com o
objetivo de encontrar espécies animais suscetíveis à doença, todas malsucedidas.
Os bacteriologistas logo se deram conta de que não era tão fácil cumprir aquela
cláusula dos postulados de Koch. Ele próprio viu-se em palpos de aranha quando
teve de produzir em laboratório a infecção experimental do cólera. Qual a razão
dos malogros?, indagava Lacerda. “Será porque os germes inoculados não eram
realmente aqueles que produzem a febre amarela no homem? Será porque os pro-
cessos de cultura, por impróprios, lhes coarctavam a virulência? Será porque a via
hipodérmica, geralmente preferida, não é a porta natural da introdução do germe?”
(1891, p. 315-6) Das sete experiências que fez em cobaias, só duas foram bem-
sucedidas, com a introdução do fungo pela via gástrica e o uso de artimanha análoga
àquela empregada por Koch com o bacilo do cólera (este alcalinizava previamente o
estômago; Lacerda acidificava-o mais ainda). Os esporos do fungo introduzidos em
mais dois porquinhos-da-índia e um cão, redobrando-se a acidez do estômago, pro-
duziram febre amarela mortal e reforçaram a suposição de que a infecção vinha pelo ar.

Lacerda modelou seu agente com argamassa de várias construções teóricas, esfor-
çando-se por convencer os leitores de que as formas vegetais microscópicas tinham
tanta importância quanto as bactérias na determinação das doenças infecciosas. Mas,
ao descrever os mecanismos pelos quais o fungo se apoderava do organismo huma-
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no, acrescentou-lhe mais um atributo, este tipicamente bacteriano, associado aos bacilos
que vinham se multiplicando na literatura médica como classe preponderante de
agentes patogênicos. Por analogia com o cólera, a difteria, o tétano e outras doenças,
partia da premissa, não demonstrada experimentalmente, de que o germe da febre
amarela agia também por meio de uma toxina. Além de esclarecer fenômenos não
redutíveis às localizações e lesões descritas anteriormente, restabelecia aquele nexo
tão importante com as pesquisas sobre ofidismo. Ambas as peçonhas, a das cobras e
a dos fungos, “agem como alterantes do sangue e produzem hemorragias profusas,
ambas são paralisantes da inervação vasomotora e do coração” (idem, p. 321).

A infecção podia se dar pela inalação ou ingestão das poeiras do ar ou de alimen-
tos contaminados. Durante a incubação no estômago, sua primeira “estação”, o germe
determinava o aparecimento dos primeiros sintomas: perturbações gástricas, mal-
estar geral. A irrupção da febre era sinal de que a “pululação” do germe estava
adiantada, e de que sua toxina chegara, pela circulação, aos centros reguladores do
calor. Quanto mais veneno era elaborado no estômago, mais freqüentes se tornavam
os vômitos. A mucosa era corroída em diversos pontos, e seus vasos capilares
transudavam o sangue que ia enegrecendo os líquidos contidos naquela cavidade. Ao
mesmo tempo, o veneno agia sobre o plasma do sangue, “desplastizando-o” e ocasio-
nando as hemorragias que apareciam, com freqüência, na transição do primeiro para
o segundo período da febre amarela. Ao atingir o coração, o veneno deprimia sua
energia contrátil, o que dava ao pulso a notável lentidão que caracterizava os estados
avançados da doença. Pela corrente sanguínea, os germes encaminhavam-se para o
fígado, danificavam suas células, provocavam o colapso de suas funções, inclusive a
de “reduzir” os venenos. Simultaneamente, eram retidos no interior dos canalículos
renais até obstruir totalmente a secreção urinária. “Agora já não é só a presença do
germe patogênico e de seu veneno que cria a malignidade da moléstia (...) O perigo
imediato para a vida está na auto-infecção proveniente da falta do emunctório renal.
(...) O coma urêmico ou as convulsões não tardarão muito a selar com a morte essa
(...) desesperadora situação”.36

Se o desenvolvimento da doença no meio interno, o organismo parasitado, era
objeto de controvérsias envolvendo a localização e natureza das lesões e a evolu-
ção dos sintomas, o desenvolvimento no meio externo, nas coletividades humanas,
parecia se apoiar em base mais consensual. As condições que presidiam à evolução
das epidemias achavam-se “tão rigorosamente estabelecidas e prefixadas que, sem
medo de errar, se pode delas tirar numerosas induções para o germe causal” (idem,
p. 329). Ele era muito vulnerável às influências meteorológicas. Como toda planta,
era um micróbio de estação: temperaturas altas, por muitos dias, e muita umidade
no ar, duas características dos verões cariocas, faziam-no desabrochar e frutificar.
No inverno, a esporulação cessava e os resistentes esporos hibernavam até o verão
seguinte, o que explicava, digamos assim, as “revoluções periódicas” da febre ama-
rela. Mas o calor e a umidade só despertavam a doença se confluíssem com as
matérias azotadas e hidrocarbonadas que formavam o substrato da vida urbana
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promíscua. “São os detritos orgânicos que formam a camada superficial do solo, os
resíduos excrementícios da vida humana, os excrementos dos animais, essa podri-
dão acumulada de toda sorte de ejetos provenientes de uma população aglomerada
e negligente do asseio e da higiene, que contribuem com a matéria-prima para a
nutrição do germe” (Lacerda, 1891, p. 329-30, 333-4).

A predileção pelos navios e pelas planícies do litoral decorria, principalmente, da
saturação do ar por “substâncias salinas” que favoreciam a desenvolução do Fungus
febris flavae. Em laboratório, Lacerda obtivera florações pujantes regando os meios de
cultura com água do mar. Já a influência das altitudes parecia ser menos decisiva do
que se supunha. Nas regiões elevadas, o meio era de fato adverso ao fungo, mas a
história epidemiológica recente contava com muitos surtos em cidades serranas dis-
tantes do litoral. Para explicar a anomalia, Lacerda assinalava diversas condições
topográficas e telúricas que podiam ocasionar médias elevadas de temperatura. “É o
que se dá em Campinas, seiscentos metros acima do nível do mar; é o que se dá em
Cantagalo, cuja altitude ascende a mais de quatrocentos metros. Entretanto, altitu-
des iguais a essas na serra dos Órgãos, onde as médias térmicas sempre são mais
baixas, têm ficado até hoje preservadas da febre amarela” (idem, p. 331-2).

O Fungus febris flavae era veiculado pelos objetos. As comunicações marítimas
e ferroviárias desempenhavam, assim, papel decisivo na difusão da febre amarela
que seria, de fato, uma doença transportável, como o cólera. Depois de desembar-
car nas cidades de porto de mar, Rangé havia dito que a epidemia nas ilhas Salut se
originara de esporos aderidos à lã de colchões velhos que ficaram guardados sete
anos depois de servir a amarelentos. O dr. J. Caldas, de Barbacena, afirmara que a
doença migrara do Rio para Minas em fardos de fazendas pelo interior do Brasil.
Nos Vales do Paraíba e Paraibuna, percorridos pelas linhas da Central e Leopoldina,
as sementes morbígenas aderidas a malas, fardos, caixões, barricas contendo baga-
gens e gêneros de toda espécie iam sendo depositadas pelas linhas férreas nos
povoados do interior, desencadeando focos localizados que ora se extinguiam, ora
reviviam.

Para os inventores de vacinas, a atenuação ou exacerbação da virulência dos
germes era variável crucial que tinham de subjugar por meio da técnica, controlan-
do no laboratório a intensidade e duração de diversos fatores que agiam sobre o
metabolismo do micróbio. Para Lacerda, era muito importante para compreender a
história da febre amarela e para prever e controlar epidemias futuras. Supunha que
a virulência do fungo aumentava à medida que se multiplicavam as transmissões
por “desenvolução alternada”, isto é, por passagens sucessivas de organismos ao
meio externo e, de novo, a organismos. No Rio de Janeiro, a virulência do fungo
tendia a crescer por causa da aglomeração cada vez maior de indivíduos receptíveis.
A doença propagava-se aí “como o incêndio que se vai alimentando à custa de
matérias dotadas de grande combustibilidade”. Ao se deslocar de um foco antigo,
como este, para localidades indevassadas, enfraquecia, agravando-se com repetidas
passagens por organismos humanos. As epidemias ocorridas em Resende, Paraíba
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do Sul, Vassouras, Cantagalo e outras localidades interioranas corroborava tal
“indução”.

Procurei neste capítulo conferir alguma universalidade à singular teoria de João
Batista de Lacerda, examinando o terreno em que estava assentado seu principal
contraforte, o polimorfismo. Vimos o papel crucial que desempenha o meio nesta e
em outras teorias concebidas para a febre amarela. Não é suporte inerte do germe,
nem cumpre apenas a função de mediar sua propagação pelas coletividades huma-
nas. O meio é um agente compósito, orgânico e inorgânico, quase tão importante
quanto os pequenos seres vivos que parasitam os grandes seres vivos. Vou exami-
nar agora a abrangência e variabilidade destas correlações no espaço geográfico, no
terreno epidemiológico e no campo conceitual atravessados pela febre amarela e o
cólera, duas “pestes” que vieram se tangenciando nos últimos capítulos e que vão
confluir no próximo.

Notas

1 “O ensino das ciências médicas era naquela época (...) imperfeito, incompleto, reduzido muitas vezes

a uma simples repetição de compêndios, sem nenhuma demonstração prática (...). Ao fim de cada curso,

o aluno (...) saía conhecendo a matéria muito pela rama, quando não levava em sua bagagem científica

muitas noções errôneas. As lacunas eram preenchidas como se podia pelo esforço do próprio aluno,

estudando sem guia no anfiteatro anatômico ou no seu gabinete particular. (...) A pouca severidade das

regras disciplinares permitia que (...) se apresentassem aos exames não tendo freqüentado senão umas

raras vezes o curso”. Ao contrário de Sabóia, que se expressava com dificuldade, Torres Homem tinha

“arrebatamentos de eloqüência (...) Os discípulos fiavam cegamente da sua palavra e dobravam-se ao

influxo do seu prestígio”. Suas lições tinham sido “a base” da instrução médica de Lacerda que, em 1871,

defendeu tese tratando Da ação fisiológica e terapêutica da Digitalis (apud Bicalho, 1951, p. 21-2).

2 Quando vagou a cadeira de fisiologia na Faculdade de Medicina, em 1882, concorreu com Nuno de

Andrade, Barata Ribeiro, José Benício de Abreu, Rocha Lima, Neves Gonzaga e Júlio de Moura. Este

realizou importantes investigações sobre a ancilostomose, mas sem deixar a clínica. Lacerda era o único

pesquisador full time, mas quem venceu o concurso foi Nuno de Andrade, graças à sua renomada

eloqüência.

3 Visconde de Taunay (ca. 1932, p. 45). Lacerda (1905, p. 108) diz algo parecido: “Louis Couty (...) era

um jovem ambicioso de glória, espírito vivo, arguto, com grande prática de trabalhos experimentais,

pois fora freqüentador assíduo dos laboratórios de Vulpian e de Brown-Séquard. Ele partiu para o Brasil

com grandes projetos e o desejo de realizar aqui grandes coisas. Ele pensava encontrar na natureza

opulenta deste país um novo tesouro inesgotável de fatos desconhecidos ou não estudados de onde ele,

com pequeno esforço, podia sacar valiosas descobertas”.

4 A convite de Charles Richet, faria comunicação sobre o assunto no Instituto Marey, em Paris, em 7/6/

1911. No derradeiro trabalho, apresentado ao I Congresso Internacional dos Americanistas, em Washing-

ton (1914), defendeu a hipótese de que a ação do curare se devia à coagulação das placas motoras

(Bicalho, 1951, p. 24-5).
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5 Rego Filho (ABM, 1880-81, p. 16-7). Em 1879, Vulpian leu na Academia das Ciências de Paris cinco

notas de Lacerda e Couty, todas publicadas nos CRendus. Uma tratava do veneno da Bothrops jararacussu

e as outras, dos curares. “Aí fizemos ver que (...) divergem conforme as procedências, havendo alguns

deles que agem mais intensamente sobre a circulação do que outros. (...). Indicamos que as armas

ervadas com esse veneno são de caça e não de guerra; e fizemos notar que há um período inicial na

curarização, caracterizado por fenômenos gerais de excitação (...). Restava, porém, determinar qual é o

elemento componente do curare, ao qual são devidos os efeitos paralisantes do veneno. Para chegar-se

a resolver este problema era necessário ter à mão, bem autenticadas por uma identificação botânica

segura, as plantas componentes do curare. Tomei a mim procurar a solução deste problema” (Lacerda,

1891, p. 110). Carlos Chagas ouviu em 1937 referências elogiosas aos trabalhos de Lacerda de parte de

King, pesquisador do National Institute for Medical Research, de Londres, autor da fórmula estrutural da

d-tubocurarina, “o mais em uso em anestesiologia dos alcalóides naturais” (Chagas Filho, 1966, p. 387).

6 Bicalho (1951, p. 24). No térreo do edifício do Campo de Santana, foram instalados dois aquários,

biotério, numerosos aparelhos registradores de Marey e de Ludwig, foles para se fazer a respiração

artificial, aparelhos de contensão, máquinas de extrair os gases do sangue, termômetros, microscópios,

espectroscópio, aparelhos elétricos, balanças de precisão, estufas, vasilhames de cobre e de vidro,

reativos químicos, uma coleção de alcalóides tóxicos, etc. Instalou-se um motor a gás para impelir os

aparelhos de respiração artificial. Num gabinete ao lado do grande salão montou-se a biblioteca (Lacerda,

1891, p. 110). O fisiologista Du Bois Raymond enviou dados sobre o Instituto de Fisiologia de Berlim,

que o monarca visitara em 1878. “Muito provavelmente, d. Pedro II tencionava desenvolver o Laborató-

rio de Fisiologia do Museu Nacional (...). Entretanto, por algum motivo ignorado, o projeto não foi posto

em execução” (Dias, 1951, p. 50). Os documentos relativos ao pedido (maio de 1882) e à remessa de

livros e desenhos (abril de 1883) acham-se consignados em Arquivo Nacional (1977, p. 212, 243).

7 Dois amigos de Couty, os engenheiros Luiz Goffredo d’Escragnolle Taunay e Augusto Carlos da Silva

Teles, inventaram um dos propulsores do trabalho livre: “o café beneficiado na secadeira Taunay-Teles

obtinha preços 1/3 mais elevados que os outros tipos. O mesmo acontecia com os grãos submetidos às

máquinas Lidgerwood, os chamados ‘cafés de máquinas’, que tinham cotações mais elevadas. As modi-

ficações técnicas (...) possibilitavam economias de mão-de-obra numa época em que ela se tornava

escassa e rara” (Monbeig, 1952, p. 89).

8 Ver, por exemplo, “O novo Brasil” em Couty (1984, p. 256). Defendeu o Império brasileiro das

acusações formuladas pela bancada antiescravagista do parlamento francês (1881). Nada restou do

trabalho científico de Couty e de outros personagens que povoam a presente história, mas seu estudo

sociológico, relevante documento do Oitocentos brasileiro, foi relançado cem anos depois na Coleção

Bernardo Pereira de Vasconcelos.

9 Freire citava experiências de Vulpian demonstrando que os corpúsculos existentes no pus eram a causa

da septicemia e pioemia. Citava também experiências de L. Letzerich sobre a difteria (1869, 1873) para

justificar a suposição de que a febre amarela estava ligada a “um micrococos ainda não caracterizado, que

destrói e desorganiza os tecidos”. Bulloch (1938, p. 202) inclui o alemão entre os últimos representantes do

período de prevalência dos fungos como agentes patogênicos. Outras doenças invocadas em prol da

hipótese microbiana na febre amarela eram a erisipela, febre tifóide, varíola, pústula maligna.

10 Exemplos: médico de Minas Gerais comprovou que agia contra o veneno da cascavel (JC, 11/12/1883,

p. 1). UM (1882, p. 45) transcrevia carta de Catalão, Goiás, relatando cura de uma escrava mordida por

jararacuçu e de pessoa picada por escorpião; relatava também cura de outro escravo picado por jararacuçu

em Juiz de Fora; um clínico de São João da Barra livrara um menino das dores ocasionadas por uma

cobra dorminhoca. O antídoto não devia ser ingerido, mas injetado no local da picada, no tecido celular

ou na veia. Tinha de entrar em contato com o veneno para modificá-lo quimicamente. Lacerda recomen-

dava que a agulha acompanhasse o mais possível o trajeto do dente da cobra. Ensinava a preparar a

solução de permanganato de potássio, recomendando o laboratório do dr. Theodoro Peckolt, na rua da
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Quitanda, onde já se encontravam soluções prontas e seringas adequadas. Por fim, pedia a todos os

usuários que lhe remetessem os resultados obtidos, com indicação precisa da espécie da cobra, dos

sintomas do acidentado e do local da picada e inoculação (UM, 1881, p. 478-80).

11 CRendus (v. XCIV, p. 488-90). O naturalista Jean Louis Armand de Quatrefages de Bréau (1810-92),

criador do primeiro museu de etnografia da França (1880), era um dos principais defensores da unidade

da origem da espécie humana. Outros investigadores (Driow, Kauffmann, Kanthakc, Calmette) logo

confirmaram os resultados de Lacerda. Ainda em 1905, Rogers “verifica que uma pequena quantidade de

permanganato neutraliza uma porção de veneno correspondente a dez e até vinte vezes a dose mortal

da peçonha de diferentes ofídios” (Dias, 1951, p. 54). A polêmica com os ingleses envolvia a atribuição

aos venenos de cobras de ação diferente conforme a espécie da qual provinham. Lacerda (UM, 1883, p.

327-31) divergia dos que achavam que alguns agiam sobre o sistema nervoso, outros sobre o sangue:

“Eu estudei até agora a ação do veneno de seis espécies de serpentes do Brasil, e estou convencido de

que todos agem da mesma maneira”. Mais tarde, abordando a questão pelo ângulo da imunidade e

soroterapia, Vital Brazil defenderia a especificidade dos venenos conforme as espécies contra Calmette,

cujo ponto de vista era o de Lacerda. Ver a esse respeito Benchimol e Teixeira, 1993, p. 77-91.

12 Lacerda (1884g, 1881a; 1878b). Bicalho (1951, p. 32) cita carta de Calmette, de 23/7/1905, agradecen-

do o envio do último trabalho. Confirmados para espécies ofídicas de outros continentes, estes resulta-

dos serviram às investigações de Weir Mitchell, que verificou em 1883 a ação hemolítica e aglutinante, e

de Feckdistow (1888), Regotzi (1890), Martin (1883-96), Phisalix e Bertrand (1893) e Stephen Myers

(1889). Os dados relativos às substâncias de natureza enzimática existentes no veneno serviram às

experiências de Phisalix e Bertrand (1893), Werman (1894), Launoy (1902), Flexner e Nogh (1902), Noc

(1904), Neuberg e Rosemberg (1907) e Housay e Negrette (1918), “em cujos trabalhos é posta em relevo

a perfeita e clara observação fundamental de Lacerda”. Este também estudou a ação do veneno sobre o

sistema nervoso, a desintegração de tecidos, as modificações suscitadas na coagulação do sangue (Dias,

1951, p. 57-8).

13 UM (1881, p. 427). Lacerda tentou abordar a ação do veneno das cobras à luz da teoria microbiana. Na

primeira comunicação à Academia das Ciências de Paris, referiu-se a germes encontrados no veneno.

Não obstante renunciasse a este ponto de vista, persistiu a leitura equivocada de seus trabalhos refletida

nas objeções feitas, mais tarde, por Vulpian e pelo príncipe Lucien Bonaparte. Em abril de 1883, no Real

Colégio dos Cirurgiões de Londres, o último objetaria que a ação oxidante do permanganato de potássio

não se coadunava com a teoria dos germes, citando as conclusões de Pasteur sobre a ação do oxigênio

nas bactérias. Lacerda reafirmou que a peçonha agia à maneira dos fermentos solúveis. “Ela se aproxima

mais dos venenos que dos vírus” (Lacerda, 1891, p. 327-31).

14 A nota de João de Menezes Doria, Francisco Augusto César, Eduardo Chapot Prévost e Joaquim

Caminhoá saiu em GN (8/4/1883, p. 1). Goes alegou que não tinham especificado quais “humores”

injetara, nem o dia da operação. “Conseguintemente fica até agora provado (...) o que condicionalmente

disseram o Jornal e a Gazeta, isto é, que fui eu quem, pela primeira vez, praticou a injeção intravenosa

do sangue do fígado de uma vítima da febre amarela e determinou uma moléstia e a morte consecutiva

de um animal, apresentando seu cadáver caracteres anatômicos e microscópicos daquela pirexia” (JC, 9/

4/1883, p. 2). Dias depois, escreveu: “A imperícia com que se houve S.S. em suas primeiras experiências,

as conclusões falsas que delas deduziu e a precipitação irrefletida com que publicou, sem as ressalvas

convenientes, resultados incompletos inquinam todos os processos a que por diante poderá recorrer

para corroborar suas afirmações” (JC, 20/4/1883). Já rompido com Lacerda, Couty aplaudiu a decisão do

governo de patrocinar as experiências de Freire (JC, 26-27/3/1883, p. 3; Messager du Brésil, 18/3).

15 Para Goes, o sintoma fatal da febre amarela era conseqüência de uma lesão extensa e irreparável

daquele órgão. Os glomérulos — tufos vasculares que formam a primeira estrutura do sistema de

filtração — reduziam-se à metade de seu volume normal, como Cornil e Babès tinham assinalado. Tal

atrofia, extensiva ao tecido conjuntivo, seria decorrência da supressão da nutrição local devido à obliteração
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da artéria aferente ao glomérulo por grande número de bactérias. Deixando-as indeterminadas, firmou

pé na anatomia patológica e interveio numa controvérsia que lavrava entre os clínicos. Na segunda parte

de sua memória, discutia duas teorias em vigor, a hemodinâmica e a nevrótica, opondo-lhes sua própria

interpretação: a inutilização dos elementos ativos dos rins e, principalmente, a glomerulite. Ver Goes

(ABM, v. I, 1885-86) e Andrade (ibidem).

16 O sueco Carl von Linné, dito Lineu (1707-78), publicou em 1735 sua obra fundamental, Systema

naturae, e, no ano seguinte, Fundamenta botanica. Dedicou-se à classificação das espécies animais e

vegetais que batizou em latim, inaugurando a nomenclatura binária, que consiste em designar cada ser

vivo por um nome duplo, correspondendo o primeiro ao gênero e o segundo, à espécie. Embora

tratasse sobretudo das plantas, deu nova classificação aos animais. A primeira tentativa de organizar os

animálculos num sistema de classificação similar partiu do dinamarquês Otto Friederich Müller (1730-

84). Em Animalcula infusoria et marina (1786), ele delimitou dois grupos que se diferenciavam pela

posse ou carência de órgãos externos (Membranaceae e Crassiuscula). C. G. Ehrenberg (1795-1876)

denominou os animálculos Polygastrica, por supor que tinham estômagos, e os distribuiu por 22 famí-

lias em Die Infusionsthierchen als volkommence Organismen (1838). Ver Théodoridès (1984, p. 39-40);

Bulloch (1938, p. 171-4).

17 Após graduar-se em medicina, em Berlim, T. Schwann (1810-82) estudou as bases físico-químicas da

vida. Em 1836, demonstrou a influência de fungos e outros microrganismos nos processos de fermenta-

ção e putrefação, contestando a teoria da geração espontânea. Desempenhou, assim, importante papel

na gestação da teoria dos germes, inclusive pela publicação de Microscopic investigations on the

accordance in the structure and growth of plants and animals (1839), onde demonstrava que os tecidos

animais e vegetais eram constituídos por células com a mesma estrutura. Sua teoria foi retomada por R.

Virchow (1821-1902) que, em Cellular-pathologie (1858), sua obra mais famosa, sustentou a idéia de que

toda estrutura mórbida consistia em células que eram progênie de células preexistentes. Félix Dujardin

(1801-60) foi o primeiro a separar, em Histoire naturelle des zoophytes (1841), os unicelulares que

exibiam célula diferenciada e relativamente grande (protozoários) dos vibrionianos, animais filiformes

bem menores, aparentemente sem diferenciação interna e sem órgãos locomotores visíveis, abrangendo

os gêneros Bacterium, Vibrio e Spirillum. Ver Bulloch (1938, p. 174-5); Encyclopaedia Britannica (v.

20, p. 109; v. 23, p. 178-9).

18 Stanier e Lwoff (1973, p. 1.192). Fervoroso discípulo de Darwin, Haeckel (1834-1919) formulou a “lei

biogenética” segundo a qual a ontogênese (desenvolvimento do indivíduo desde a fecundação até a

maturidade) é uma curta recapitulação da filogênese (sucessão das fases ancestrais). Suas principais

obras são Natürliche Schöpfungsgechichte (História natural da criação, 1868) e Prinzipien der generellen

Morphologie der Organismen (Princípio da morfologia geral dos organismos, 1906). Die Welträtsel (Os

mistérios do universo, 1889) foi durante muito tempo um manual para os materialistas.

19 Segundo Cohn, apesar de serem reconhecidas pela ausência de cor, as bactérias tinham semelhanças

com as algas azuis, um grupo de micróbios fotossintéticos classificados com as cianofíceas. Em ambos,

a reprodução se dava por cisão binária. A célula bacteriana parecia sempre homogênea, sem diferenciação

interna, particularidade igualmente notável nas algas azuis em que não se conseguia sequer discernir os

cloroplastos, já reconhecidos como sede dos pigmentos fotossintéticos das plantas vasculares e algas.

Propôs, então, reunir num compartimento do reino vegetal que denominou Schizophytae os dois grupos

microbianos constituídos pelas formas mais simples dos seres vivos.

20 Cohn já tinha chamado atenção para a coexistência nos textos de Pasteur, como sinônimos quase, de

vegetais criptógamos microscópicos, animálculos, cogumelos, infusórios, toruláceas, bactérias, vibrionianos,

mônadas, mucedíneas, lêvedo, etc. (Bulloch, 1938, p. 187). Stanier e Lwoff (1973, p. 1.191) confirmam:

“Para Pasteur, o conceito de microrganismo enquanto objeto biológico permanecia bastante vago. Era a

atividade que contava; pouco importava a posição taxionômica”.
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21 Tribus I: Sphaerobacteria – Genus I: Micrococcus. Tribus II: Microbacteria – Genus 2: Bacterium.

Tribus III: Desmobacteria – Genus 3: Bacillus; Genus 4: Vibrio. Tribus IV: Spirobacteria. Genus 5: Spirillum;

Genus 6: Spirochaete. Entre as bactérias redondas (Sphaerobacteria) diferenciou espécies cromógenas

(colorem o meio onde se encontram), zimogênicas (produzem fermentação química) e patogênicas. Sim-

plificando o esquema de Cohn, Galvão descrevia as três formas básicas dos micróbios: esférica ou oval

(coccus); alongada ou cilíndrica (bacillus); curvilínea com aspecto de vírgula, segmento de circunferência

ou espiral (vibrio e spirillum). Chamavam-se diplococcus os esféricos unidos dois a dois; tétrada, o

agrupamente de quatro; sarcina, o grupo de oito. Em rosário ou numa longa série, tomavam o nome de

streptococcus. Staphilococcus eram cachos como os de uva. Zoogléa, o amontoado amorfo de bactérias. Os

bacilos podiam aparecer alinhados pelas extremidades (arthrobacterias). Se os cilindros dos filamentos

eram retos, chamavam-se leptotrix. Os sinuosos: streptotrix. O gênero crenothrix designava as formas

filamentosas e arredondadas cercadas por bainha gelatinosa; e cladothrix, a reunião de segmentos, não

em linha reta, mas lateralmente, formando falsas ramificações. Quando os filamentos agrupavam-se em

forma de couve-flor, pertenciam aos beggiatoa. Finalmente, os micróbios reunidos em longos fios flexíveis

eram chamados spirochoete (Galvão, 1901, p. 173; Bulloch, 1938, p.193-5).

22 Aponta como representantes da era dos fungos Klob (1867) e Thomé (1867), que os encontraram no

cólera; Letzerich (1869, 1873) e Talomon (1881), que atribuíram a eles a difteria. De 1867 a 1877 descreve-

ram-se micrococos em casos de difteria (Buhl, 1867; Tommasi e Hueter, 1868; Oertel, 1868; Nassiloff, 1870;

Eberth, 1872); endocardite (Winge, 1870; Waldeyer, 1872; Heiberg, 1872; Eberth, 1872, 1875, 1878); e em

infecções sépticas e pútridas (Leyden e Jaffe, 1867; Hueter, 1868; von Recklinghausen, 1871; Cohn, 1872;

Klebs, 1873; Weigert, 1876). Bulloch não faz referência alguma aos fungos e algas polimorfos associados à

febre amarela nos anos 1880, mas, para demonstrar como eram ingênuos os partidários dessas teorias,

alonga-se na descrição do Gemiasma (miasma da terra), fungo capturado em pântanos maláricos por um

professor de fisiologia em Cleveland, J. H. Salisbury (1862-66). Ver Bulloch, 1938, p. 186-7.

23 Lister descreveu mudanças na forma das bactérias por efeito de variações nutricionais. Para Huxley,

eram o estágio mais simples do desenvolvimento de fungos. Para o cirurgião vienense Theodor Billroth,

as formas encontradas em infusões pútridas, infecções cirúrgicas e em cadáveres não passavam de estágios

da alga Coccobacteria septica. Nomes criados por ele sobreviveram à refutação de suas idéias. Denominou

cocos (do grego kókkos, semente) as menores formas dessa alga, diferenciando-as conforme o tamanho ou

a disposição: micrococos, diplococos, estreptococos, etc. Após a classificação de Cohn, o zoologista inglês

Ray Edwin Lankester estudou um micróbio colorido, o Bacterium rubescens, que apresentava as quatro

formas fixadas naquele sistema como estágios de seu desenvolvimento (1873-76). A conexão entre elas

podia ser autenticada por matéria corante específica ao micróbio. Cohn procurou demonstrar que as

formas correspondiam a diferentes espécies. Ver Bulloch, 1938, p. 196-200.

24 Ver também Metchnikoff (1888, p. 61-8). O próprio Bulloch (1938, p. 366) reconhecia que o polimorfismo

podia denotar pequenas alterações na forma ou até ciclos limitados em diferentes condições de nutrição.

Galvão qualificava Cohn como defensor de um monomorfismo atenuado, a meio caminho entre o

polimorfismo radical de Nägeli e o fixismo radical de Koch, Winogradsky, Macé e de Carl Flügge

(fundador do primeiro instituto de higiene da Alemanha, em Göttingen, 1883, e do periódico Zeitschrift

für Hygiene, com Koch). Fiel à tradição do ecletismo brasileiro, Galvão (1901, p. 173) ensinava: “A

verdade, como quase sempre acontece, está entre os dois extremos”.

25 De família nobre, apelidado por alguns de Plínio do século XVIII por causa da obra enciclopédica,

repartia a sua vida de grande senhor entre o Jardim do Rei, em Paris, cuja intendência assumiu em 1739,

e seus domínios na Borgonha. Foi admitido na Academia das Ciências na seção de mecânica, em 1733,

mas dedicou-se às ciências naturais, sobretudo à zoologia. Com a colaboração de vários naturalistas,

publicou os 44 volumes (alguns dos quais póstumos) de sua história natural (1749-1804). Por influência

de Leibniz e Newton, o Cosmo aparece-lhe como mecanismo submetido a leis “e cujo passado e futuro

podem ser matematicamente calculados” (Théodoridès, 1984, p. 41-2).
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26 Étienne Geoffroy Saint-Hilaire (1772-1844), criador da coleção de animais vivos do Jardin des Plantes,

descreveu numerosos animais, pesquisando traços da unidade de sua composição orgânica e conexões

entre órgãos homólogos. O próprio avô de Charles Darwin, Erasme Darwin, formulou teoria que influen-

ciou a de Lamarck.

27 Além da evolução por adaptação a um meio cambiante, na teoria de Lamarck a natureza tendia a

complicar, espontaneamente, a “série geral dos animais” com anomalias que também contribuíam para

a progressão dos seres vivos (Thuillier, jul. 1982, p. 31).

28 Wasserzug (1888, p. 157). Para Darwin, a evolução era um processo contínuo, de variações mínimas, mas

para os partidários do mendelismo aconteciam saltos evolutivos com o aparecimento repentino de novas

formas. Segundo os neodarwinistas, as variações nas populações seriam mutações que a seleção natural

perenizava. A competição entre mutante e normal fazia predominar o “superior”, melhor adaptado ao meio.

A seleção era, pois, uniformizante e, a longo prazo, todos os indivíduos corresponderiam ao holótipo,

exemplar característico da espécie com os caracteres vantajosos. A genética das populações, desenvolvida

entre 1920 e 1930 pelos matemáticos Fischer, Haldane e Wright, mostrou que as mutações eram aconteci-

mentos freqüentes e discretos no âmbito dos grupos vivos. A biologia molecular e a bioquímica afinaram a

percepção destes acontecimentos. Verificou-se que as populações naturais, por mais homogêneas que pare-

çam, compõem-se de indivíduos que diferem por numerosos alelos. Todo indivíduo e qualquer espécie

tem como característica o polimorfismo genético, em nada compatível com o papel uniformizante atribuído

à seleção natural. A teoria sintética da evolução, formulada na década de 1940 pelos zoólogos Théodosius

Dobzhansky e Ernst Mayr, o paleontólogo George Gaylord Simpson e o botânico G. L. Stebbins, mostrou

que nas populações geneticamente polimórficas a seleção conserva todos os alelos, mesmo quando modi-

fica a freqüência de uns em proveito de outros. Duas outras teorias tentaram conciliar isso com a seleção:

a neutralista, de Motoo Kimura (1968) – mutações obedecem às leis do acaso; e a selecionista: o alvo da

seleção não é o indivíduo ou o gene, mas a população inteira, “emergência visível” de um pool de genes.

Para ambas, a seleção natural revela sua sabedoria ao reproduzir o polimorfismo genético que diversifica

as aptidões, dilata as fronteiras do nicho ecológico, diminuindo a competição e multiplicando as chances

de sobrevivência (Ruffié, 1986, p. 11-6). Balanço das controvérsias mais recentes entre os herdeiros de

Darwin, especialmente Richard Dawkins e Stephen Jay Gould, encontra-se em Horgan (1998).

29 Um dos casos descritos por ele era o do mulo, o fruto estéril do cruzamento de cavalo e asno. De

mulo derivou a palavra mulato, lembra Ventura, e muitos participantes daquele debate estavam conven-

cidos de que o mestiço de branco e negro se tornava, também, infecundo. Em Voyage au Brésil (1865-

66), Louis e Elizabeth Agassiz referiram-se, com repulsa, aos híbridos gerados pelas alianças ininterruptas

entre mestiços. Ainda segundo Ventura (1991, p. 57-8), transgrediam Buffon, pois, para ele, os homens

formavam uma única família que se espalhara pelo Planeta, sofrendo modificações em decorrência do

meio físico e do modo de vida, modificações reversíveis pela mestiçagem, que poderia levar as diversas

raças de volta à fonte comum, o homem branco.

30 Em Essai sur l’inégalité des races humaines (1854), Gobineau profetizou a decadência da civilização

por efeito da mistura de sangues e do abastardamento das raças superiores e puras. Ao identificar a

civilização como um feito da raça loura, dolicocéfala, que habitava o Norte da Europa, este aristocrata

francês, que foi diplomata no Brasil e manteve prolongada relação epistolar com d. Pedro II, transfor-

mou-a num ideal inacessível aos países latino-americanos, cadinhos étnicos onde se degradavam as

virtudes de seus contemporâneos. Convalidando os fundamentos do racismo, Lacerda e Romero contra-

punham às previsões pessimistas sobre a civilização no Brasil o branqueamento por intermédio da

miscigenação, a progressiva extinção das raças “inferiores” e a conseqüente integração da população

regenerada ao processo civilizador. Lacerda defendeu essa idéia no I Congresso Universal das Raças, em

Londres (1911). Ver Ventura, 1991, p. 60-1, 63.

31 “Já tínhamos observado no sangue e nas secreções dos doentes micrococos análogos aos de Freire,

mas como eles não se diferenciavam no microscópio dos que se manifestavam em indivíduos acometi-
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dos de outras doenças, nem dos que eram encontrados em líquidos banais, sentimos a necessidade de

realizar uma investigação que oferecesse uma base inquestionavelmente científica”. Assim, munidos dos

manuais “tão práticos e minuciosos” de Cornil e Babès e de Crookshank, acabaram deparando com o já

referido Micrococcus tetragenus febris flavae (Finlay e Delgado, 1965, v. 1, p. 444). Afirmam que foram

os primeiros a usar os meios sólidos de cultura, adotados no Brasil e México só em 1887. O ágar-ágar,

muito utilizado ainda como meio de cultura, é uma substância extraída de certas algas que forma

hidrogel. A primeira referência aparece em Finlay e Delgado (1965, p. 401).

32 “Bem sabemos que para os sectários de certa escola clássica, patrocinada pela autoridade de Cohn e

de Flügge, a variabilidade das formas não se coaduna absolutamente com a unidade da espécie; e

porque no espírito desses bacteriologistas esteja assim radicado, como um princípio, essa idéia precon-

cebida, não teríamos que estranhar se agora eles se recusassem a aceitar as formas acima descritas como

modalidades do mesmo germe. A doutrina unitária aplicada à morfologia dos seres infinitamente peque-

nos, está, porém, dia a dia, perdendo terreno e adeptos; ela há de necessariamente ceder do seu

absolutismo ante a evidência dos fatos que a ciência vai paulatinamente aduzindo. No grupo das bacté-

rias, as observações de Wasserzug, de Charrin, de Bouchard e outros já provaram a variabilidade das

formas por influxo das condições do meio nutritivo. Para os hifomicetos as observações de Bofeld,

Laurent, Zopf, Duclaux, etc. são inteiramente concludentes” (Lacerda, 1891, p. 286).

33 Blake (1900, v. 6, p. 90-2) indica ainda “termometria, higrometria e barometria e estudos sobre a febre

amarela desde 1851 até 1876”. Os artigos sobre oftalmologia saíram sobretudo na Gazeta Medica do Rio

de Janeiro. Santos Filho (1991, p. 320-3) destaca, entre outros, a memória sobre uma afecção encontrada

entre os negros que denominou “oftalmia brasiliana” e que atribuiu à deficiência na alimentação; tratava-

se da cegueira noturna, hoje associada à carência de vitamina.

34 Freire foi nomeado diretor-geral interino em 8/2/1893. Deixou o cargo em 8/1/1895. Lacerda tornou-

se diretor interino da primeira seção (laboratório de fisiologia) em janeiro de 1884 e foi provido no cargo

por dec. de 21/2/1885. Foi diretor-geral interino do Museu de 5/9/1888 a janeiro de 1890. Exonerou-se

por ter sido nomeado diretor do Laboratório de Biologia, agora separado do Museu. Assumiu a direção

geral do mesmo em 7/1/1895, exercendo o cargo até a sua morte em 1915 (Relação dos funcionários do

Museu Nacional do Rio de Janeiro, p. 179, 185).

35 Lacerda foi presidente da Academia entre 1892 e 1895, vice-presidente do Congresso Médico Pan-

Americano e presidente honorário da Seção de Fisiologia. Em 1908, participou do Congresso Científico

Pan-Americano do Chile. Em 1891, era membro da Sociedade de Geografia e da Sociedade de Ciências

Médicas de Lisboa; Sociedade de Higiene e Sociedade de Antropologia de Paris; Sociedade de Antropo-

logia, Etnologia e Pré-História de Berlim; Sociedade de Antropologia, Etnologia e Psicologia de Florença;

e da Sociedade Médica Argentina. Foi nomeado professor honorário da Faculdade de Medicina de

Santiago do Chile, junto com Silva Araújo. Em 1890, era um dos redatores de UM, responsável pela seção

de antropologia, ao lado de Oscar Bulhões (moléstias das vias urinárias); Antônio Maria Teixeira (medi-

cina legal e toxicologia); Clemente Ferreira (moléstias de crianças); Luís Prevost Filho (cirurgia e próteses

dentárias), Antônio Pimentel (higiene); Gustavo Peckolt (matéria médica e farmacologia); e Pedro Severiano

de Magalhães (bacteriologia e helmintologia).

36 Lacerda não tinha explicação para a icterícia, sinal tão peculiar à febre amarela que muitos médicos se

recusavam a confirmar o diagnóstico na sua ausência. Descartava as duas hipóteses correntes entre os

clínicos (ação da bile ou dissolução do sangue). Alguns fatos pareciam comprovar a hipótese de Freire

e Carmona y Valle sobre a ação de um pigmento liberado pelo germe: o amarelo-ouro da vegetação

formada nos substratos de gelatina, a presença da cor em várias formas do fungo, a coloração pronun-

ciada que adquiriam as vísceras dos mortos. Seria preciso, porém, admitir que o sangue transportava o

pigmento até as camadas superficiais da pele, só que isto não se coadunava com o fato de que era difícil,

na febre amarela, encontrar o germe nesse líquido (Lacerda, 1891, p. 323).
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