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A rebelião
dos discípulos

Pour entrer à l’Académie
Le docteur X... allait trottant,

En habit de cérémonie,/De porte en porte visitant,
Sollicitant et récitant/Une banale litanie,

Demi-modeste, en mots choisis./Il arrive enfin au logis
Du doyen de la compagnie;

Il monte, il frappe à petits coups.
“Hé, monsieur! que demandez-vous?” /Lui dit une bonne servante

Qui tout en larmes se présente.
“Pourrai-je pas avoir l’honneur/De dire deux mots au docteur?”

“Las! quand il vient de rendre l’âme?” (...)
“Il est mort?” (...)

“Ah! bon Dieu, je suis tout saisi!.../ Ce cher... ah! ma peine est si forte...”
Le candidat, parlant ainsi,/Referme doucement la porte,
Et sur l’escalier dit: “Je vois/Que l’affaire change de face:

Je venais demander sa voix;/Je m’en vais demander sa place.”
Andrieux (UM, 1884)

R elembremos a advertência que o dr. José Lourenço havia feito em 1893: ao
aceitar a direção do Laboratório Bacteriológico, Freire colocara-se em posição
melindrosa, pois sua autoridade profissional estava abalada, e com grande

reserva seria recebida, doravante, a comunicação de novos resultados. Isso foi
dito à época em que publicava o primeiro trabalho original como diretor do labora-
tório, Sur l’origine bactérienne de la fièvre bilieuse des pays chauds, pivô de mais
uma controvérsia de grande repercussão na imprensa médica e leiga, envolvendo
complexa interpenetração de atores, micróbios e doenças. Alcançou o auge em
meados de 1894 e arrefeceu quando entrou em cena o cólera no Vale do Paraíba.

À primeira vista, a finalidade do trabalho publicado em 1892 era estabelecer
critérios para diferenciar a febre amarela da febre biliosa. Ambas se pareciam e, às
vezes, se propagavam juntas, como se viu no interior de São Paulo, à época em que
Freire foi chamado a realizar o estudo. A convite do governo do Estado de São
Paulo, esteve em Santos, Campinas, Limeira, Rio Claro, Cordeiros, Pirassununga,
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Belém e Jaú, em companhia de dois médicos paulistas e de um auxiliar. Freire
(1892f, p. 3, 5-6, 7-9) julgou haver fornecido aos clínicos critério mais preciso para
o diagnóstico diferencial ao demonstrar que os caracteres bacteriológicos da febre
amarela diferiam dos da febre biliosa dos países quentes, “uma das manifestações
da malária”. Mas ao identificar como agente causal um bacilo, estabeleceu outra
distinção: da febre biliosa e seu bacilo com a malária e o plasmódio descoberto por
Laveran. Os adversários de Freire, interessados na validação deste parasito, atacariam
simultaneamente o suposto bacilo e o micrococo da febre amarela. Este logo se
tornaria o objeto principal do debate que, no fim, envolveria, também, o bacilo
identificado por Freire como agente do câncer. Há mais um aspecto a ressaltar: os
adversários investigavam reservadamente, com o maior afinco, o “verdadeiro” mi-
cróbio da febre amarela. A informação é fundamental para que se possa compreen-
der suas motivações, mas só seria revelada anos depois.

Como vimos, tanto as pesquisas de Freire como as de seus concorrentes se
haviam pautado por analogias com o universo vegetal, capazes de explicar a
sazonalidade e outros traços epidemiológicos da doença. Na década de 1890, algas
e cogumelos cederam a vez aos bacilos, sob cuja égide seria desencadeada nova
temporada de caça ao agente da febre amarela. Os estudos sobre esta e outras
doenças tomariam como modelos o cólera e as afecções tifóideas. Os trabalhos de
Freire sobre a febre biliosa e o câncer revelavam um esforço de sua parte para se
colocar em sintonia com esta tendência.

Além da prevalência conjuntural dos bacilos, a microbiologia apresentava então
característica estrutural importante: o amadurecimento teórico e técnico que se tra-
duzia na multiplicação de manuais e que a sedimentavam como “ciência normal”,
na acepção de Thomas Kuhn. Seus praticantes, mais numerosos tanto nos países
centrais como nos periféricos, tinham de assimilar e cumprir repertório maior de
cânones e regras, o que não excluía, é claro, o magma de inovações (e incertezas)
mantido em ebulição nas fronteiras da disciplina.

As fontes que vamos analisar mostram, contudo, que as normas já consagradas
não eram suficientes para decidir, no terreno cognitivo, a controvérsia sobre o agen-
te etiológico da febre amarela. Pelo contrário, suas labaredas eram atiçadas com os
manuais, as fórmulas e os processos introduzidos incessantemente para corroborar
ou invalidar as teses em disputa.

Além de envolver o entrechoque de fases distintas da revolução pasteuriana, esta
e outras “questões médicas” dos anos 1890 possuíam componente geracional impor-
tante. Abstraindo-se os usos retóricos que eram dados à relação mestre-discípulo na
esgrima verbal de seus protagonistas, é fato que Domingos Freire se defrontava com
um grupo talentoso de jovens que havia iniciado nos segredos da bacteriologia. A
relação preexistente à controvérsia se desfez em seu decurso, trazendo à tona contra-
dições e tendências que iriam desaguar na chamada “Era Oswaldo Cruz”.

Por último, chamo atenção para as implicações institucionais das questões médi-
cas do período. Manter aceso o debate, obrigar o adversário a remontar às origens
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do processo de produção do fato em disputa, ter êxito no esforço de estabilizá-lo
ou desconstruí-lo requeria mobilização crescente de recursos simbólicos e materiais.
Por trás do aparato discursivo da controvérsia estavam laboratórios em guerra com
laboratórios. O aparelhamento deles era uma das condições necessárias para que os
atores pudessem permanecer na arena da imprensa especializada e leiga,
engalfinhando-se por intermédio da linguagem cifrada da ciência ou do palanfrório
descomedido dos folhetins. É, pois, indispensável examinar as densidades relativas
e os posicionamentos recíprocos desses lugares especiais onde se montavam ou
desmontavam os fatos científicos. Mas quando devolvemos à controvérsia o seu
movimento, vemos que não conduz em linha reta à verdade, mas oscila erraticamente
conforme a correlação de forças entre os atores implicados, ora aproximando da
objetivação e do consenso, ora dissolvendo em singular subjetividade tanto os fatos
em litígio quanto os laboratórios litigantes.

Já falamos dos primeiros laboratórios de microbiologia inaugurados no período.
Veremos agora, mais claramente, que o território em que estes laboratórios opera-
vam, em que a revolução pasteuriana se instituía – no Brasil, pelo menos – estava
minado por disputas científicas amalgamadas a disputas profissionais e pessoais. A
ofensiva contra o bacilo da febre biliosa dos países quentes e contra o Micrococo
xantogênico tinha como alvo o Instituto Bacteriológico Domingos Freire. Uma das
questões em jogo era o aval que o Estado conferia à vacina e aos micróbios, subsi-
diando-os financeiramente. Os médicos entrincheirados no Instituto Sanitário Fede-
ral queriam anular aquele fragmento da repartição de higiene que a República
concedera, de mão beijada, ao catedrático de química da Faculdade de Medicina.
Os jovens bacteriologistas que o combatiam em laboratórios montados com recur-
sos próprios, em suas próprias casas, tinham em mente um projeto institucional que
requeria o patrocínio do Estado e, por conseqüência, o desinvestimento do rebento
personalista que não era oficial nem privado.

Como no caso do cólera, o raio de ação do Instituto Domingos Freire recobriu, em
alguns pontos, o do Instituto Bacteriológico de São Paulo, chefiado por Lutz. Colidi-
ram, assim, de novo neste outro episódio do tumultuário processo de retificação à luz
dos micróbios da identidade e geografia das doenças reinantes no Sudeste.

Nas cidades paulistas que visitaram no verão de 1892, Domingos Freire e seus
auxiliares examinaram clinicamente vários doentes e autopsiaram cadáveres para
observar as lesões internas e recolher vísceras a serem examinadas em laboratório,
junto com sangue, urina, bile e outros líquidos extraídos de pacientes vivos. Vinte e
quatro horas após a semeadura da urina, apareceram na superfície do ágar-ágar
culturas com aspecto de “haste branca, pontuda” à qual aderiam “bolhas gasosas
grandes”. Aqui e ali viam-se “manchas brancas circulares”. As culturas feitas com
sangue apresentavam o mesmo aspecto. Tubos semeados com sangue do fígado e
do baço e com bile confirmaram o resultado, mostrando que se tratava de um
mesmo micróbio, o qual acarretava a mesma evolução mórbida. Assim, pela confi-
guração das culturas, Freire julgava possível distinguir um caso de febre amarela de
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outro de febre biliosa. A observação ao microscópio revelou os pequeninos seres
que produziam estas figuras captadas a olho nu. Eram bacilos muito refringentes,
rodeados por auréola luminosa circular que se multiplicavam com muita rapidez,
“dividindo-se ao meio da mesma maneira como se parte, sobre o joelho, uma bisna-
ga flexível”. Especulava Freire (Freire, 1892f, p. 9) se esses bacilos não seriam “aqueles
encontrados por Klebs e Tomassi Crudelli no sangue de pacientes febris acometidos
por infecção palustre. Em todo caso, se não são absolutamente iguais, são muito
parecidos.”1

Para provar que eram diferentes dos micrococos da febre amarela, Freire confec-
cionou quatro imagens. Boa parte da controvérsia suscitada pela nova descoberta
gravitaria em torno dos objetos que representavam e das técnicas com que foram
obtidas. A primeira figurava o bacilo da febre biliosa. A segunda era a fotografia do
micróbio da febre amarela, colorido com pardo de Bismarck, com aumento de
1.900 diâmetros. A terceira exibia um corte de rim com bacilos. A quarta era um
desenho do micrococo da febre amarela colorido com azul-metila. Outras evidências
obtidas em conformidade com os postulados de Koch não foram questionadas. Os
bacilos contidos na cultura do sangue de um paciente foram injetados em animais,
e estes apresentaram sintomas similares aos da febre biliosa. Seus órgãos exibiam
lesões similares, também, às encontradas em cadáveres humanos. Por último, os
exames microscópicos de culturas feitas com sangue, bile e tecidos dos animais
mostraram os mesmos bacilos originalmente extraídos dos doentes paulistas. “To-
das essas experiências tiveram lugar com tamanha nitidez que não receamos con-
cluir que a febre biliosa dos países quentes é causada pelo bacilo acima descrito.
Esse bacilo é a característica figurada dessa febre como o Micrococo xantogênico é
a característica figurada da febre amarela” (Freire, 1892, p. 12).

Os discípulos

Em fins de 1892, logo após a publicação do trabalho, Domingos Freire rece-
beu em seu instituto, na Praça da República, a visita de três médicos que tinham
sido seus alunos. Já os conhecemos. Francisco de Paula Fajardo Júnior e Eduardo
Chapot Prévost tinham a mesma idade, 28 anos, e eram ambos do Estado do Rio.
O primeiro nascera em 8 de fevereiro de 1864 numa fazenda de Santa Maria
Madalena. Eduardo, em 25 de junho, num município próximo, Cantagalo, que
também prosperava produzindo e exportando café. Ambos morreram cedo: o
primeiro em 6 de novembro de 1906, com 42 anos; o segundo aos 43 anos, em 19
de outubro de 1907.2

Sobre Virgílio Benedito Otoni, preparador da cadeira de histologia, não encon-
trei dado sistematizado algum, não obstante tenha desempenhado papel marcante
nessa fase pioneira da microbiologia no Brasil.
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Fajardo ingressou na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 1882, dou-
torando-se em novembro de 1888 com a tese Hipnotismo. Interessado desde estu-
dante na investigação dos fenômenos da mente, foi o primeiro (no Brasil) a trazer
para o âmbito acadêmico uma prática que os médicos consideravam pura
charlatanice. O trabalho foi aprovado com distinção, e uma versão ampliada veio
a lume com o título Tratado de hipnotismo (1896). O livro e outros trabalhos
relativos ao assunto contribuíram para disseminar a hipnoterapia entre os clínicos
de sua geração. Miguel Couto, por exemplo, foi um dos que a empregaram no
começo da carreira (Fajardo e Couto, 1899). E Érico Coelho investigou com Fajardo
manifestações mesméricas e mediúnicas. Ambos, aliás, iniciaram a vida profissio-
nal como parteiros e ginecologistas, tornando-se Érico Coelho o primeiro titular
da cadeira na Faculdade de Medicina. Fajardo conquistou reputação de excelente
clínico, e em 1892 assumiu o lugar de assistente da cadeira de clínica propedêutica,
cujo titular era Francisco de Castro. Exerceu o cargo por nove anos, sendo exone-
rado, a pedido, em 1901 (BM, 8/3/1901). Lecionou também na Universidade Po-
pular Livre, onde “suas luminosas conferências eram ouvidas religiosamente por
excepcional auditório”. Uma delas converteu-se em Moléstias tropicais (1902).
Leão de Aquino pinta este retrato de Fajardo:

Figura inconfundível de verdadeiro fidalgo à antiga, nada tinha de vulgar. Natural-
mente elegante, de estatura mediana, possuía bela fronte espaçosa, olhos muito
vivos e expressivos, cabelos muito negros e usava longos bigodes à kaiser, como
era de moda na época. Tinha a tez pálida, porém de aspecto sadio. As suas atitudes
distintas, seu modo pausado de falar, simples e correto, inspiravam logo, à primeira
vista, simpatia e respeito. (Revista Médica Municipal, jul.-dez. 1945, p. 167, 170-1)

Durante esses anos, produziu diversos trabalhos que testemunham seu interesse
pela bacteriologia e a pesquisa em laboratório, inclusive uma obra referencial para
os clínicos da época: Diagnóstico e prognóstico das moléstias internas pelo exame
químico, microscópico e bacteriológico junto do doente (1895).3 Mas essa vocação
acabou sendo relegada a segundo plano, por força das precárias condições que o
País oferecia à sua realização enquanto carreira profissional estável, material e cul-
turalmente valorizada.

A mesma frustração marcou a trajetória de Chapot Prévost, que cursou medicina
no Rio mas se doutorou na Bahia, em 1885, com tese tratando Das formas clínicas
do puerperismo infeccioso e seu tratamento. Em 1883, quando se achava no quarto
ano, era um dos que coadjuvavam Freire na confecção da vacina contra a febre
amarela. Em Doctrine microbienne de la fièvre jaune (1885), este atribuiu-lhe a
preparação das peças de histologia patológica, “trabalho no qual é notoriamente
hábil”. Em 1888, como preparador do laboratório de histologia da Faculdade de
Medicina do Rio de Janeiro, ainda pertencia à equipe de Freire. Foi, inclusive, um
dos que depuseram contra Sternberg e Araújo Goes no I Congresso de Medicina e
Cirurgia. Em 1889, representou o Brasil no Congresso Latino-Americano de Monte-
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vidéu. E no ano seguinte, ao assumir a cátedra de histologia (com tese sobre “inervação
das vias biliares extra-hepáticas”), integrou com Fajardo e Otoni a equipe que Freire
levou consigo a Berlim para inspecionar a última descoberta de Koch, a tuberculina,
a mando do governo republicano provisório.

Não obstante se revelasse um dos mais competentes bacteriologistas do País, em
episódios como o do cólera e outros que examinarei a seguir, foram as realizações
como cirurgião que o elevaram ao panteão da medicina brasileira. Famoso, mesmo,
ficou ao operar em 1900 as irmãs xifópagas Maria e Rosalina. Era a primeira vez que
se fazia cirurgia tão complexa no Brasil, e uma das raras vezes em que era executa-
da com sucesso no mundo. Durante estada em Paris elaborou um dos mais comple-
tos trabalhos sobre os “monstros xifópagos”, Cirurgie des teratopages (1901), com
elogioso prefácio de Louis Félix Terrier (1837-1908), cirurgião francês em grande
evidência na época.4 Segundo Aluísio de Castro, Chapot Prévost inaugurou a fase
moderna da cirurgia brasileira.

Foi, em suma, na década de 1890 que os três revelaram todo seu talento para a
medicina experimental, publicando trabalhos e proferindo lições que contribuíram,
decisivamente, para consolidá-la no País. Os de Chapot Prévost versaram sobre
bouba, sífilis (1892) e carbúnculo (1900). Fajardo publicou estudos sobre impaludis-
mo, cólera-morbo, febre amarela, beribéri, piroplasmose bovina e espirilose das
galinhas, em periódicos médicos nacionais e no prestigioso Zentralblatt für
Bakteriologie. Em abril de 1893, foi eleito membro titular da Academia Nacional de
Medicina (era um dos mais novos) com memória sobre “O micróbio da malária”.
Em dezembro do ano seguinte tornou-se chefe do (inexistente) laboratório bacterio-
lógico do Instituto Sanitário Federal. Trabalhou, também, como efetivo do Hospital
São Sebastião, sob a chefia de outro talentoso membro de sua geração: Carlos Seidl.
Em visita à Escola de Medicina Tropical de Liverpool, este teria ouvido elogios de
Ronald Ross à pesquisa médica brasileira, que conhecia pelos trabalhos de Pedro
Severiano de Magalhães e Francisco Fajardo. O interesse pelo estudo das doenças
tropicais, escreve Leão de Aquino (1945, p. 170-1), fez de Fajardo “o ponto único
para onde se voltaram todas as atenções, quando no parlamento brasileiro se cogi-
tou de criar esta nova disciplina nas faculdades médicas do Brasil (...) ninguém,
apesar da oposição levantada à criação da cadeira, por inoportuna, articulou o
menor conceito desfavorável à individualidade do preferido”.

Em 1904, integrou a delegação enviada ao II Congresso Médico Latino-America-
no, em Buenos Aires, junto com João Batista de Lacerda, Azevedo Sodré, Afrânio
Peixoto e Souza Lima (BM, 1/4/1904), e em 1906 relatou ao XV Congresso Interna-
cional de Medicina, em Lisboa, a bem-sucedida campanha contra a febre amarela
levada a cabo no Brasil. Desempenhou aí a última missão relevante para a institui-
ção da ciência dos micróbios, que se consumava sob a liderança do membro mais
novo do grupo, Oswaldo Cruz. Ironicamente, seria vítima da tragédia ocasionada
pelo primeiro fruto mais consistente desse esforço. Regressemos, porém, a 1892
para ver o que resultou da visita ao laboratório de Domingos Freire.
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Bacilos, micrococos e hematozoários

Ela não era casual. Se fosse verdade que um bacilo produzisse uma forma de
malária, ficaria parcialmente invalidada a equação plasmódio-malária estabelecida
por Laveran. E tanto Fajardo como Otoni estavam implicados no fechamento desta
caixa-preta. O primeiro era, inclusive, qualificado pela imprensa médica como o
descobridor do hematozoário de Laveran no Brasil. Num dos artigos escritos no
calor da refrega, Freire afirmou que sua descoberta invalidava a teoria de que o
hematozoário era a causa única de qualquer infecção malárica: “Com os meus no-
vos trabalhos a diferenciação entre a febre amarela e a febre biliosa ficou feita e a
idéia de Laveran, comprometida, pela qual Fajardo, o operoso, se acha hipnotiza-
do”. A “fórmula” do cientista francês aplicava-se apenas às “formas clássicas” que
havia estudado. “Ele que venha ao Brasil e achará um mundo novo debaixo dos
olhos. Lembre-se que as latitudes em que cada um de nós estuda são muito diferen-
tes.” Freire postulava, então, a seguinte lei biológica: “a diversidade de climas traz a
diversidade de espécies infecciosas e conseqüentemente a diversidade de microele-
mentos vivos patogênicos” (JC, 15/7/1894; O País, 20/7/1894).

Em outros artigos, Freire reiterou esta lei que provinha do mesmo cadinho teó-
rico de onde Lacerda retirava argumentos em favor de seus fungos polimórficos e
Petenkoffer, as coordenadas de tempo e lugar que tornavam patogênicos os micró-
bios do cólera e da febre tifóide. Freire invocou, também, os postulados de Koch
contra o hematozoário de Laveran, que não teria ainda obtido duas provas indis-
pensáveis para ser aceito como agente específico da malária: “ele nem tem sido
cultivado nem inoculado. As únicas inoculações com que se tem conseguido trans-
mitir certas formas de impaludismo aos animais são as do sangue dos próprios
doentes. Isto, porém, não basta, porque se pode objetar que nesse sangue existam
outros agentes vivos, mesmo toxinas, que não se tenham ainda descoberto. De
sorte que o hematozoário será (quem sabe), antes uma conseqüência da moléstia
do que o seu elemento causal” (O País, 28/7/1894).

A idéia de que as doenças infecciosas se desdobravam em “espécies” que varia-
vam, juntamente com seus agentes, conforme as latitudes e climas opunha-se ao
conceito pasteuriano de especificidade etiológica, ao menos nos termos imperiosos
com que era formulado então. A lei sustentada por outros médicos da época estri-
bava-se num transformismo biológico mais próximo de Lamarck do que de Darwin.
Já vimos que o clima viria a ser categoria central das derradeiras pesquisas de
Freire: no fim da vida, ele iria perquirir a identidade e eventual patogenia dos
germes em suspensão na atmosfera do Rio de Janeiro, subordinando-os a determi-
nações ambientais não muito diferentes das usadas nas teorias miasmáticas para
localizar e explicar as doenças. À primeira vista, era a expressão do determinismo
geográfico que, à mesma época, servia a europeus e europeizados para naturalizar
a inferioridade das raças originárias dos trópicos ou, ao revés, para explicar a
vulnerabilidade transitória dos não-aclimatados a meios que, afinal, não eram tão
inóspitos à civilização. Contudo, o posicionamento dos micróbios entre homem e
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meio, inclusive a representação do homem como meio para a reprodução daqueles,
permitia modificar o resultado político e ideológico da equação. A conseqüência mais
relevante da lei biológica de Freire parece ser a introdução de uma cunha nacionalista
dentro do debate científico. No contexto competitivo da ciência dos micróbios, a
especificidade climática criava uma reserva nosológica e patogênica para os
bacteriologistas nativos dos países tropicais, reforçando a possibilidade de se eleva-
rem estes países à civilização por obra – ou pelas descobertas – de seus cientistas.

A enunciação da lei contra o hematozoário de Laveran punha em discussão as
implicações da teoria de Freire sobre a febre biliosa dos países quentes. Mas os
adversários não fizeram caso dela, e empurraram o debate para o processo de
produção do fato científico que postulava. Se prevalecesse a orientação que Freire
quis dar, ter-se-ia um debate filosófico e a aceitação tácita de que o bacilo era um
ente real. Seus ex-alunos o obrigaram, porém, a imergir numa polêmica sobre ques-
tões técnicas muito precisas de que dependia a identidade do ser que afirmava ter
visto e que dizia figurar nas estampas de seu trabalho.

O processo

A controvérsia detonada pela publicação de Sur l’origine bactérienne de la fièvre
bilieuse des pays chauds tem todas as características de um processo judicial, com
abundante importação de termos jurídicos, inclusive. Os litigantes procurariam ar-
rastar Freire para um tribunal constituído por seus pares, que fariam a verificação da
descoberta mais recente, logo, de toda sua produção científica. As normas técnicas
da pesquisa bacteriológica e da verificação de seus resultados em laboratório, ainda
que fossem problemáticas, estavam instituídas. Mas a verificação como fato normal
da prática científica ainda não tinha regras sociais bem definidas entre nós. Naquele
contexto histórico-social, constituía processo incipiente, bastante complicado. As-
sistimos, então, ao uso de variadas astúcias por parte dos adversários de Freire para
surpreender seus erros e torná-los públicos.

O modo como a controvérsia começou denota o viés jurídico do processo que
queriam instaurar. Produziu-se um “libelo de acusação” fundamentado em provas
indiciárias. Francisco Fajardo visitou de surpresa o laboratório, como se quisesse
lavrar flagrante. Foi em companhia de duas testemunhas oculares, Otoni e Prévost,
que se preocuparam em tomar nota de tudo o que viam para apresentarem em juízo
fatos incriminadores objetivos. Este é o aspecto crucial do processo: o ter visto
corretamente, apresentar uma evidência segura proporcionada pelo sentido da vi-
são. No princípio de 1893, pouco depois da comunicação à Academia de Medicina,
Fajardo escreveu em O Brasil-Médico:

Acabando de ler o sensacional folheto do bacteriologista brasileiro, corremos
logo ao instituto a ver o bacilo de Klebs que de novo surgia; porém, grande foi o
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nosso espanto ao divisarmos no campo do microscópio uma cultura impuríssima,
contendo simultaneamente bacilos, cocos e substâncias estranhas! Diante disso
fugiu-nos subitamente o entusiasmo; restando-nos agradecer a atenção com que
o nosso sábio mestre recebeu ao discípulo que o procurava.

Domingos Freire respondeu por intermédio de duas testemunhas oculares tam-
bém: o sextanista de medicina Abel da Gama e Silva e Eduardo Xavier. Por algum
tempo, tentou comprometer a credibilidade da acusação, denunciando contradi-
ções nos relatos, pequenas mas suficientes para converter a suposta objetividade
dos fatos observados em mal-intencionada subjetividade dos acusadores. Na Revue
Médico-Chirurgicale du Brésil (1894b), apôs declarações dos auxiliares Abel Gama
e Silva e Eduardo Xavier para provar que Fajardo mentira ao afirmar que tinha visto
uma cultura impura do bacilo. * “Je déclare que j’ai montré, par ordre du directeur
de cet établissement, à M. le dr. Fajardo une préparation de rein contenant des
bacilles et non une culture pleine d’impuretés, ainsi que ce M. a affirmé dans les
Annales de l’Academie de Médecine de Rio.”

Estes documentos constituem o preâmbulo da controvérsia. Em meados de 1894,
às vésperas da epidemia de cólera no Vale do Paraíba, ela pegou fogo. Extravasou
a imprensa médica, invadiu os diários, adquirindo características de verdadeiro duelo.
Freire e Fajardo compareceram à arena pública com seus padrinhos, e a linguagem
logo resvalou para o terreno bélico. Nas fontes, proliferam expressões como “látego
vibrado por mão hercúlea”, “gladiador”, “golpes desferidos”, “clava possante”, entre
outras. A certa altura, Freire perguntou ao interlocutor se não conhecia “aquele som
seco, especial, exalado pela alma de certo instrumento de invenção norte-america-
na para vingar as ofensas recebidas” (O País, 20/7/1894).

Chamo atenção para o detalhe de que tanto o opúsculo de Freire como as
declarações de suas testemunhas foram vazados em francês, denotando a per-
meabilidade entre os campos discursivos nacional e estrangeiro. Falava-se e escre-
via-se aqui levando-se em conta a ressonância, em certa medida efetiva, do discurso
no exterior. Permeável também era a relação entre as imprensas médica e leiga.
Com freqüência, artigos publicados nos periódicos especializados eram reproduzi-
dos nos jornais de grande circulação. O inverso nem sempre acontecia: muitas
vezes as questões médicas veiculadas por estes não apareciam nas folhas médicas.
Por intermédio dos diários, os litigantes falavam à “opinião pública” e à “classe
médica” para fazer pender seus juízos a favor de um ou outro partido.

Freire sentia-se perfeitamente à vontade, se é que não privilegiava este fórum
que os adversários chamavam, depreciativamente, de “tribuna popular”. Estes
tampouco hesitavam em subir nela para falar ao mesmo público, mas clamavam

* “Declaro que, por ordem do diretor deste estabelecimento, mostrei ao sr. dr.Fajardo um preparado de

rim contendo bacilos, e não uma cultura repleta de impurezas, como este senhor afirmou nos Anais da

Academia de Medicina do Rio.”
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neste fórum por outro, superior em matéria de ciência. O paradoxo tem implicações
para o desenrolar e a terminação da controvérsia. Se julgavam os profanos incapa-
zes de se pronunciarem sobre assuntos científicos, por que insistiam em se manifes-
tar para e perante eles? As discussões sobre os estatutos da Sociedade de Medicina
e Cirurgia mostram que estavam preocupados com isso. Em agosto de 1893, Carlos
Seidl propôs a inclusão de artigo obrigando os sócios a obterem previamente licen-
ça para tratar de assuntos médicos em jornais comerciais. Se tivessem urgência,
poderiam justificar-se depois, mas, “em hipótese alguma”, poderiam levar às colu-
nas da imprensa profana as discussões travadas nas sessões da sociedade. Seidl
propôs ainda que uma “comissão especial de polícia” eliminasse os sócios
transgressores dos estatutos da sociedade e do código de ética médica inspirado no
norte-americano. Além disso, tão elevado era o grau de dissenso entre os médicos
que, como válvula de escape, sugeria um congresso de medicina e cirurgia a cada
três meses! (BM, 8/1/1894, p. 13-4).

Como disse, queriam obrigar Freire a submeter sua mais recente descoberta a
um tribunal de especialistas. Este recusou o julgamento interpares e intramuros,
mas não recuou perante o júri popular que a tudo acompanhava pelas páginas do
Jornal do Commercio e de O País. Nesses espaços devassados repetiram-se, em
outro diapasão, as primeiras démarches do processo. O ataque foi desfechado em
junho de 1894, por Francisco Fajardo, em alocução na Academia Nacional de Medi-
cina e artigo em O Brasil-Médico (15/6/1894, p. 177-80). Este continha cartas de
Chapot Prévost e Virgílio Otoni corroborando as acusações. Pelas páginas de O
Brasil-Médico, ainda em junho, e do Jornal do Commercio, em julho, Freire contes-
tou os ex-discípulos. O libelo de Fajardo começava assim:

Um artigo do infatigável dr. Domingos Freire que, desde 1880, se aplica entre nós
à microbiologia, mas cujo mérito nessa difícil especialidade há de medir-se antes
pela sua pertinácia no combate e na propaganda, que pelos resultados práticos
ou teóricos dos seus estudos, mais pela coragem do que pela ciência, compele-
me agora a frisar matérias que eu desejara não ver tocadas; pois, melhor fora
continuassem envoltas no mistério do “Instituto Bacteriológico do dr. Domingos
Freire”, do que virem mais uma vez afirmar, em público, que esse distinto pro-
fissional tem atrasado a microbiologia no Brasil (...). Um noviço em bacteriolo-
gia, examinando os trabalhos do sábio brasileiro, há de experimentar a mais
rude desilusão. (...) A fisionomia científica do apregoado mestre tem experi-
mentado tantas metamorfoses, à luz dos seus sucessivos e fáceis descobrimen-
tos, que apenas se caracteriza por um traço constante (...): a esterilidade abso-
luta do seu assíduo labor.

A visita a seu laboratório, declarava Chapot Prévost, fora motivada pelo desejo de
confrontar as quatro figuras do trabalho que publicara com os preparados microscó-
picos que representavam. Recebidos com amabilidade pelo “mestre”, pediram para
ver as culturas do bacilo da febre biliosa. “Culturas não temos mais”, respondeu ele.
Pediram, então, para ver os preparados corados dessas culturas. Disse que tinha
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apenas um, fechado no bálsamo, e com a lâmina quebrada. Insistiram em examiná-lo
mesmo assim e viram que se tratava “de um preparado de uma cultura impura com
diferentes germes, todos corados pelo violeta de genciana. A coloração dupla não
tinha sido tentada, mas, apesar disso, o professor Freire afirmava que as formas
alongadas eram os organismos adultos e as esféricas, esporos dos mesmos”.

Em seguida, pediram para ver o corte de rim que servira para o desenho no
livro. O mestre concordou: “Dr. Abel Gama, faça-nos o obséquio de mostrar esse
corte no ponto indicado”. Deixaram-no colocar o preparado no ponto e, “qual não
foi nossa surpresa, quando, ao examiná-lo, verificamos que os elementos alongados
que tinham sido considerados e desenhados como bacilos (...) eram núcleos de
células conjuntivas!”.

Já iam se retirar quando Fajardo pediu para ver uma cultura do Micrococo
xantogênico. Freire alegou que não tinha naquele momento culturas puras para mos-
trar. “Mas, insistimos nós, aquela com que estavam vacinando quando entramos?... É
verdade, obtemperou ele, essa deve estar pura.” Abel Gama foi buscar um dos balões
Pasteur usados para vacinar. Com a alça de um fio de platina previamente esterilizada
pôs um pouco do líquido sobre a lâmina porta-objeto e cobriu-a com a lamínula.

O primeiro a examiná-la foi Chapot Prévost. Notou logo numerosos pontos arre-
dondados, imóveis, cada qual formado por um círculo rodeando a parte central clara.
Abaixando, porém, a objetiva do microscópio, viu bacilos, estreptococos, estafilococos,
etc. “A primeira imagem observada era uma simples impureza, talvez pequenas par-
celas de sílica resultantes de uma alteração do vidro na face superior da lamínula; a
segunda, a de uma cultura muito impura do micróbio soi-disant atenuado”  (Fajardo,
BM, 15/6/1894, p. 177-80). Chapot Prévost nada disse. Levantou de novo a objetiva
até o ponto correspondente à primeira imagem e cedeu a vez aos outros. “Assim que
o professor Freire viu a primeira imagem referida, exclamou: ‘Vêem os senhores
como está pura a cultura?’ Logo depois, o dr. Otoni e em seguida vós examinastes o
preparado, sempre no mesmo ponto, e ficastes um tanto hesitantes. O sr. Abel Gama,
que examinou por último, convenceu-se facilmente da pureza afirmada pelo mestre.”
Chapot Prévost sussurrou então a Otoni e Fajardo que baixassem a objetiva e, assim,
com a maior surpresa, enxergaram a cultura impura que estava entre a lamínula e a
lâmina.

Mas, coincidência singular: a primeira imagem (...) reproduzia exatamente a fig. 2
do trabalho citado (...). À vista disso, compreendi a razão por que tinha o profes-
sor Freire conseguido reproduzir por fototipia a imagem de um preparado corado
durante 24 horas no pardo de Bismarck e descorado também durante 24 pelo
álcool absoluto (...). Eis em poucas palavras a descrição da visita por nós feita
(...). Bem deveis estar lembrado da profunda tristeza que tivemos ao deixar a
tenda do sábio, na frase elegante do sr. professor dr. Barata Ribeiro.5

A carta de Otoni (10/5/1894) registrava o assombro com que leram a razzia
daquilo que para grande parte dos microbiologistas já constituíam certezas com
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relação à malária. Ao procurarem as peças de convicção, verificaram que o autor,
abusando da autoridade de seu nome, não se preocupara em conservá-las, “como
se não julgasse útil submetê-las a críticas de terceiros”. Nos parágrafos seguintes,
confirmava o relato de Chapot Prévost, com a mesma abundância de pormenores,
ampliando a verossimilhança do fato que desejavam fixar: tinham visto coisas muito
diferentes das que Freire descrevera e representara.

Para Bruno Latour (1987, p. 67, 87), quem adentra o laboratório não transita do
mundo da literatura para a natureza, e sim “de um conjunto de recursos retóricos para
um conjunto de novos recursos concebidos de modo a prover a literatura de sua
ferramenta mais poderosa, a representação visual”. As peças-chave do arranjo de
instrumentos, seres, substâncias, etc. que o cientista mobiliza para responder às suas
perguntas são os “dispositivos de inscrição”, capazes de fornecer representação visual
para os textos científicos. Os fatos ou objetos inscritos – os actantes – têm sua confor-
mação e suas propriedades definidos a partir das reações às provas de força a que
foram submetidos. Costumam ser batizados com o nome das que venceram. Os
microbiologistas, por exemplo, chamam de “anaeróbio” ou “sobrevivente-à-ausência-
de-ar” o organismo que realizou a proeza de produzir fermentação nestas condições.

O uso do conceito de actante reforça a analogia entre os mundos da ciência e da
política, e o caráter simulado das situações que reúnem o ator-cientista e os “fatos”
em nome dos quais ele age. Latour desfaz, assim, os quadros estáveis de referência
em que se apoiam, habitualmente, as representações acerca do que é a ciência.
Seus produtos estabilizados são devolvidos às coordenadas de espaço e tempo em
que emergiram como artefatos em construção, sujeitos a controvérsias cujo desfe-
cho ainda incerto depende da interação dos atores-cientistas e dos aliados, recursos
e actantes que mobilizam.

Idéias ou equipamentos não se transformam nas caixas-pretas que todos aceitam
ou usam por força da “natureza” ou de propriedades lógicas e cognitivas intrínsecas
a eles. Não há paradigma que informe ao cientista, de antemão, que está no bom
caminho, nem comunidade de pares que certifique a veracidade do que postula.
Tudo se decide a partir de acumulações de aliados, recursos e provas de força, num
ambiente hostil em que cientistas-atores se coligam a outros atores e a objetos-
actantes para vencer coligações rivais. Os terrenos onde se realizam estas batalhas
são os artigos, com suas retóricas encouraçadas, e os laboratórios, com suas barrica-
das de caixas-pretas e actantes já domesticados. No decurso das controvérsias, os
atores se apropriam dos fatos ainda instáveis, de forma negativa ou positiva: procu-
ram invalidá-los, desarticulando as alianças que os sustentam, ou os incorporam a
seus próprios sistemas de alianças e os convalidam para melhor validar seus próprios
postulados.

Na dinâmica da controvérsia que estou examinando, é possível discernir, clara-
mente, certos mecanismos descritos por Bruno Latour. Fajardo, Prévost e Otoni
contestam um ator que se arvora em “porta-voz” do bacilo da febre biliosa. Obri-
gam-no a exibir este “actante”, cuja existência reabre a caixa-preta que querem
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manter fechada: o plasmódio, agente etiológico específico da malária. O laboratório
de Freire e os contralaboratórios de seus ex-alunos trabalham a todo vapor para
desarticular ou sedimentar os constructos científicos em litígio. Tanto sua produção
como sua verificação são regidos por normas técnicas que pressupõem recursos
equiparáveis em matéria de equipamentos e proficiência. E quanto mais os litigan-
tes remontam às origens do processo de fabricação dos fatos em litígio, maior se
torna o custo da controvérsia. Parte do tempo, estes mecanismos operam longe das
vistas do público, nos laboratórios que conformam, digamos assim, os alicerces
experimentais da controvérsia. À luz do dia, em sua superestrutura retórica, os
litigantes lançam mão de outros recursos: estilo, oratória, modalidades positivas e
negativas de citação, o blefe, tendo em mira conquistar corações e mentes, construir
ou demolir reputações, acomodar interesses e acumular forças. Assim, naquele tri-
bunal híbrido, onde têm assento a “opinião pública” e a “classe médica”, são cha-
mados a depor atores humanos e inanimados, em número crescente, falando por si
ou pela voz dos personagens diretamente interessados em afirmar ou infirmar a
veracidade dos actantes e a credibilidade de seus porta-vozes.

Além das já citadas testemunhas, reforçavam o libelo de Fajardo dois pesos-
pesados da bacteriologia européia: o próprio Laveran e o patologista italiano Camilo
Golgi. Ambos comentaram muito favoravelmente as preparações feitas pelo
histologista carioca com o objetivo de revelar as formas do plasmódio da malária
encontradas no sangue de habitantes do Rio. Em carta enviada de Paris, em março
de 1893, Laveran escrevera:

Na próxima sessão da Sociedade de Biologia falarei de vossas preparações e direi
que haveis conseguido encontrar no Brasil o hematozoário do paludismo; se me
enviardes um trabalho a esse respeito, terei prazer em submetê-lo a uma de
nossas sociedades científicas. Vós estais no bom caminho e o sr. Domingos Freire,
no mau caminho. Agradeço-vos por me haverdes enviado o último trabalho do sr.
dr. Freire. Vosso devotado...6

Freire persistiu na tática de invalidar o que os ex-discípulos afirmavam ter visto
em seu laboratório. Em 7 de julho de 1894, o Jornal do Commercio publicou as
declarações de seus auxiliares que, agora, apontavam contradições nos relatos das
testemunhas de Fajardo. Em especial esta: maldosamente, imputavam a culturas do
bacilo, que não tinham observado, falhas técnicas (contaminação) justificadamente
encontradas em um único preparado que o próprio Freire considerara precário
(lâmina quebrada). “Como é, pois, que o sr. dr. Fajardo, que se diz investigador
consciencioso, declara ao mundo científico de nulo valor um trabalho assim julga-
do?” (JC, 7/7/1894). Mas tinham examinado e condenado, também, uma cultura do
micróbio da febre amarela usada para vacinar. Aqui, a defesa era ainda mais precária.
A contradição exibida para o público dizia respeito à pessoa que pusera debaixo da
lente do microscópio a gota do líquido sob suspeição. Chapot Prévost nomeara
Abel Gama, ao passo que Otoni atribuíra o gesto ao próprio Freire. O detalhe
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irrelevante foi somado às outras incongruências para esvaziar a credibilidade do
libelo de Fajardo. Após os primeiros golpes de seus escudeiros, Domingos Freire
veio a público para bater na mesma tecla: “Se entre as provas do processo que
intentaram instaurar contra o meu crédito científico, os autores mostraram má fé,
revelada pelas contradições que depuseram em juízo, é claro que essas provas são
falsas (...) o que fica como verdade são as minhas afirmações” (JC, 15/7/1894). Tal
argumentação evitava o debate dos aspectos substantivos dos trabalhos postos em
dúvida. Este apelo às emoções fáceis do público também:

“Fui arrastado pelas ruas da amargura (...), fui desacatado, torpemente caluniado
por três espíritos daninhos, vítimas de alguma obsessão (...). Desde o dia em que
voltaram da comissão Koch para a qual os aceitei (...), esses três discípulos dege-
nerados juraram aos seus penates interromper-me a cada instante nos meus tra-
balhos, zumbindo ao redor do mestre como vespas impertinentes; eles que desse
mestre receberam sempre os maiores testemunhos de amizade e consideração.
(...) um belo dia vi aparecerem no Instituto Bacteriológico os meus três amados
discípulos tão serenos e contritos, que julguei-os ovelhas definitivamente recolhi-
das ao aprisco da paz e do dever (...). dois anos depois (...) arrebentou como uma
bomba de dinamite o santo entusiasmo da tríplice aliança! (...) Nas outras pessoas
este sentimento é repentino, é um estado de transporte desordenado que os
poetas atribuíam outrora à inspiração Divina, é uma exaltação cerebral momentâ-
nea, que vai muitas vezes até os atos de dedicação a mais heróica. Nos meus três
diletos discípulos o entusiasmo é, pelo contrário, um sentimento que dura dois
anos consecutivos em uma incubação permanente nos seus corações atrofiados
(...). Terminando, eu peço encarecidamente aos srs. Chapot Prévost, Virgílio Otoni
e F. Fajardo, não me chamem de mestre. Por minha parte, nunca mais os tratarei
de discípulos.

Fajardo sacudiu das costas a canga hierárquica e acusou-o de ser um “hóspede
em bacteriologia”, movido por uma audácia que advinha de ignorância já atestada
pelas autoridades européias. À sua linguagem emocional contrapôs este irônico
comentário: “O sr. dr. Freire presume que todos, em matéria de meditação e coisas
de ciência, devem estar de contínuo na situação de incandescência mental do famo-
so descobridor do micrococo da febre amarela. Há cérebros mais frios. Provavel-
mente são estes os alucinados” (JC, 16/7/1894).

No mesmo dia, pronunciou-se outro litigante oculto sob a abreviatura CS (de
Carlos Seidl, como veremos). Sua preocupação era reconduzir os contendores à
“arena da imprensa médica” para evitar a sedução que o carisma e o estilo de Freire
exerciam sobre o público leigo. Tornar-se-ia seu adversário mais temível em virtu-
de, justamente, da capacidade de escrever com fluência, de manejar a ironia e a
fúria com a mesma destreza, de mobilizar os sentimentos romanescos da platéia
que acompanhava avidamente o desenrolar daquele folhetim.

O paraense Carlos Pinto Seidl (1867-1929) era três anos mais moço que Fajardo
e Chapot Prévost. Terminara o curso na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro
um ano antes de Oswaldo Cruz. Na festa de doutoramento, em 1892, fora o orador
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da turma de que faziam parte Homero Benedito Otoni e Vital Brazil Mineiro da
Campanha. Em março substituíra o dr. Francisco de Paula Tavares, morto de febre
amarela, na direção do Hospital São Sebastião, cargo que exerceu por 27 anos. Em
novembro de 1895, seria recebido como membro titular da Academia de Medicina
com trabalho intitulado Do isolamento nosocomial.7 Higienista talentoso, seria dire-
tor-geral de Saúde Pública de 1912 até a eclosão da epidemia de gripe espanhola,
em 1918, quando deixou o cargo debaixo de cerradas críticas, pagando alto preço
pela insensibilidade das oligarquias para com a saúde pública e a impotência da
microbiologia para lidar com aquele violento inimigo viral.

Seidl teve uma sólida formação educacional. Pelo lado materno, era neto do cirur-
gião-mor José Antônio Teixeira Pinto. O pai, o austríaco Carlos Seidl, professor de
letras clássicas, dera ao filho a oportunidade de haurir as mesmas fontes de cultura
humanística matriculando-o no Seminário de Saint-Sulpice, na França. No Rio, já como
estudante de medicina, Seidl (filho) militou na fileiras florianistas, como soldado do
então Batalhão Acadêmico. Tinha, portanto, algo daquele jacobinismo que incendiava
os textos mais acadêmicos do oponente (Lacaz, 1966, v. 3, p. 10; Hahner, 1976).

“O professor Domingos Freire”, escreveu, “esse ídolo que foi da mocidade das
escolas, vê pesar sobre seus trabalhos as mais graves acusações!” E então as siste-
matizou. Primeiro, não possuía culturas puras do bacilo. Segundo, o único prepara-
do corado que mostrara aos ex-discípulos tinha a lamínula quebrada e era de uma
cultura impura. Terceiro, o corte de rim representado no livro apresentava núcleos
de células conjuntivas que tinha confundido com bacilos. E o pior: vacinava com
um caldo impuro de “grelos e infusórios”.

A classe médica brasileira precisa ouvir a réplica do abalizado professor, sob
pena de ver afundar-se mais um homem, em cujas aptidões deposita muita con-
fiança, e do qual um dia já foi enamorada quando acenou ao mundo com a
descoberta do germe da febre amarela e do seu tratamento profilático.
Hoje o encanto quebrou-se! Aqueles que o cercavam abandonaram-no. Aí está
ele só em sua tenda, sem um nome autorizado que lhe secunde as afirmações;
sem o amparo dos mestres de além-mar! Apenas resta-lhe aquilo que nunca lhe
foi recusado: o auxílio do governo do nosso país. Venha, pois, o ilustre professor
à arena, que os seus concidadãos o querem aplaudir. (O País, 16/7/1894)

Furioso, ele veio brandindo o tal “instrumento de invenção norte-americana” para
vingar aquela mescla ferina de lisonja e agressão.8 Contornando os pontos enumera-
dos por Seidl, contrapôs a já referida lei da diversidade climática das espécies
microbianas e nosológicas à especificidade e universalidade do hematozoário de Laveran
na malária. Os adversários ignoraram a lei e reconduziram o debate para os aspectos
técnicos da descoberta do bacilo da febre biliosa dos países quentes. Para Seidl, o
objeto principal do debate não era sequer o bacilo. Caso se verificasse que era uma
simples célula conjuntiva, a reputação de Freire como bacteriologista estaria liquidada.
Com ela, o Micrococo xantogênico e a vacina contra a febre amarela.
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“Em suma, qual é a questão médica a debater-se?”, indagou Freire, aturdido. O
texto de sua resposta nos dá a sensação quase física de um tombo: do império de
uma lei se desce à prosaica figura de um livro para se chegar à substância mais
apropriada à coloração de células.

Se é relativa às pesquisas de Laveran, já (...) disse que esse professor está entre
uma fórmula e uma lei que a subordina. (...) Isto posto, não é de admirar que a
febre biliosa dos países quentes, entidade malárica especialíssima pelos seus
sintomas, tenha como representante figurado um bacilo e não o aludido
hematozoário. Este bacilo que isolei, cultivei e mandei desenhar (...) é o que se
acha na fig. 3 do meu opúsculo (...). A placa com esta preparação guardo-a eu no
meu laboratório; é um corte de rim, em que os bacilos estão bem patentes, tendo
sido empregada a dupla coloração (...). Não é possível que eu tenha confundido
bacilos com núcleos de células ou fibras de tecido conjuntivo, porquanto a técni-
ca que empregamos (...) não poderia jamais dar lugar a esta confusão.

Doravante, os contendores iriam esgrimir, a esse respeito, um aparato de erudi-
ção, de citações, de tecnicidades, enfim, absolutamente árido e incompreensível
para os profanos e até para os clínicos que acompanhavam a discussão pelos jor-
nais. Diferentemente do duelo travado entre Caipira e Freire, em 1880, repleto de
tiradas espirituosas que divertiam o público, a presente controvérsia afigurava-se,
cada vez mais, uma dissensão entre especialistas, fora de lugar. Os “corpos de
delito” eram duas lâminas e figuras estampadas em livro nos quais as partes enxer-
gavam coisas diferentes. Na lâmina com o preparado de corte de rim, Freire via
bacilos e seus antagonistas, simples células conjuntivas. No preparado que devia
conter o micróbio da febre amarela, cuja imagem fora fotografada, os adversários
enxergavam somente impurezas e um bisonho defeito no vidro da lâmina. Estes
objetos haviam requerido a mediação de muitas outras coisas para se tornarem
visíveis: substâncias e reações químicas, instrumentos óticos, marcadores de tempo,
vidraria, fontes de calor e frio, etc. Como os depoimentos das testemunhas oculares
não tinham sido suficientes para mostrar ao júri – opinião pública e classe médica –
em que lado estavam a verdade e o erro, invocavam-se, agora, os testemunhos
destes atores inanimados, atuando os seus porta-vozes como se o processo fosse
desembocar num veredicto inquestionável.

As afirmações concernentes a métodos de coloração, técnicas de microscopia e
fotomicrografia vinham referenciadas por número considerável de manuais de bac-
teriologia, o que revela, como disse, maturidade maior da ciência dos micróbios e
sedimentação do terreno pelo qual se dava sua disseminação. O número de médi-
cos já versados nessas técnicas era superior, o que conferia maior densidade ao
tribunal para onde queriam arrastar Freire.

Os nomes citados para compor o tribunal (O País, 21/7/1894) eram os de Benja-
min Antônio da Rocha Faria, ex-inspetor-geral de higiene; Cipriano de Souza Freitas,
professor de anatomia e histologia patológicas da Faculdade de Medicina do Rio de
Janeiro; João Batista de Lacerda, que presidia a Academia Nacional de Medicina;
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Wolf Havelburg, bacteriologista do Hospital dos Lázaros, apresentado como “discí-
pulo de Koch”; Adolfo Lutz, diretor do Laboratório Bacteriológico de São Paulo;
Eugene Alexandre Poncy, histologista francês que publicara Manual de técnica
microscópica ou Guia do estudante de medicina nos trabalhos práticos de histologia
(1885), em colaboração com Luiz Ribeiro de Souza Fontes, adjunto da cadeira de
anatomia patológica; Augusto Ferreira dos Santos, diretor do Instituto Pasteur do
Rio de Janeiro; e, por fim, Ismael da Rocha, major-médico do Exército que freqüen-
tara cursos de bacteriologia em Berlim e Paris quando fora examinar a tuberculina
de Koch, missão que resultara em “A tuberculina de Roberto Koch ou o tratamento
biológico da tuberculose” (1891).

Este último eximiu-se da responsabilidade e sugeriu outros nomes (O País, 29/7/
1894). Pedro Severiano de Magalhães, professor da Faculdade de Medicina do Rio
de Janeiro, já havia publicado trabalhos sobre filariose, parasitos intestinais, favo,
inclusive uma “Teoria parasitária do câncer” (1888). Antônio Pacífico Pereira (1846-
1922), irmão do dr. Manuel Vitorino Pereira, vice-presidente no governo de Pruden-
te de Morais, era professor de anatomia geral e patologia na Faculdade de Medicina
da Bahia e autor, entre outros trabalhos, de um “Estudo sobre a natureza etiológica
do beribéri” (1881). Fora um dos fundadores, e era ainda o diretor da Gazeta Médi-
ca da Bahia. Este periódico começara a veicular, em 1869, trabalhos de médicos
que não pertenciam à faculdade local, mas que se destacaram como pioneiros da
patologia tropical no Brasil. Os casos clínicos e cirúrgicos do escocês John Ligertwood
Paterson (1820-1882), que já diagnosticara a febre amarela e o cólera-morbo na
Bahia, as observações do português José Francisco da Silva Lima (1826-1910) sobre
o beribéri, o ainhum e outras afecções, e as descobertas de Otto Edward Henry
Wücherer (1820-1875), português filho de pais alemães, relativas à ancilostomíase,
à filariose e ao envenenamento ofídico, formam os principais esteios científicos da
escola que foi descrita por Antônio Caldas Coni como A Escola tropicalista baiana
(1952), foi sopesada por Renato Clarck Bacellar em Brazil’s contribution to tropical
medicine and malaria (1963) e reinterpretada, mais recentemente, por Julyan G.
Peard em The Tropicalist School of Medicine of Bahia, Brazil, 1869-1889 (1992).
Segundo esta autora, a escola informal constituída por trinta médicos brasileiros e
uns quantos estrangeiros, ativa entre 1869 e 1890, destacou-se não apenas por
descobertas no campo da parasitologia como pelas críticas ao estabelecimento mé-
dico, a busca de inovações institucionais, a veiculação de doutrinas em prol do
progresso e da ciência, ações, enfim, coincidentes com uma agenda política mais
ampla em favor de mudanças sociais. Tal agenda difundiu-se entre setores descon-
tentes por todo o Império a partir da década de 1870.

Outro nome indicado por Ismael da Rocha para compor o tribunal de Freire era
da Bahia, também. Antônio José Pereira da Silva Araújo, que pesquisara o germe da
febre amarela, destacara-se sobretudo por trabalhos originais sobre doenças de pele
e sífilis. Em 1889 fora membro da comissão organizadora do I Congresso Internacio-
nal de Dermatologia em Paris. Representou o Brasil no segundo, em Viena, e foi
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eleito presidente da respectiva seção no Congresso Médico Pan-Americano realiza-
do em Washington, em 1893. Silva Araújo havia se doutorado na Faculdade de
Medicina da Bahia e, ao prestar concurso para o lugar de opositor, “teve de enfren-
tar a maioria do professorado de então, adverso ao parasitismo e aos ensinamentos
da teoria dos germes”.9 O último nome sugerido era o de Guilherme Schuch de
Capanema, barão de Capanema, naturalista afeito a estudos microscópicos sobre
algas, infusórios, etc. “Como simples curioso”, prometia Ismael da Rocha (O País,
29/7/94. Recortes/COC), “procurarei ver também as preparações que forem apre-
sentadas no intuito de firmar ou justificar no microscópio uma convicção, que é
geralmente posta em dúvida.”

A correlação de forças entre Domingos Freire e seus adversários seria resolvida
não só no plano das técnicas, avalizadas por tal ou qual bacteriologista de renome
local ou internacional, como no do prestígio, da reputação e dos aliados institucionais.
À medida que são introduzidos, percebemos a desvantagem e o isolamento em que
se encontrava nosso personagem principal. Os nomes citados por Seidl, Fajardo,
Otoni e Prévost como seus interlocutores, como críticos manifestos do oponente ou
como simples referências paradigmáticas das idéias e posições que externavam cons-
tituíam a nata da medicina experimental no período. Já os nomes arrolados por Freire
representavam o “passivo fictício” – para usar uma expressão econômica – de sua
história de vida científica. Eram higienistas, bacteriologistas e instituições que se haviam
pronunciado de forma mais ou menos favorável, ou só esperançosa, sobre a sua
teoria e a vacina quando foram postas em circulação. Ou senão, eram médicos estran-
geiros obscuros, que atuavam em domínios periféricos da experimentação médica.

Os artigos subseqüentes mostram-nos que a esgrima de tecnicidades ficava a
cargo sobretudo de Chapot Prévost e Otoni. Seidl, que era antes de tudo um
higienista, atacava o Micrococo xantogênico, a vacina e, principalmente, os crédi-
tos de Freire. Usando a gíria dos apostadores de corridas de cavalos, este definiu
a luta em frase sugestiva: tratava-se, aqui, de saber quais citações ficavam “na
ponta” (O País, 20-21-28/7/1894). Secundado por outros acusadores, principal-
mente Souza Lima, Seidl batia com insistência na mesma tecla: que ele deixasse a
tribuna popular para se recolher, intramuros, ao tribunal acadêmico onde seus
pares queriam julgá-lo.

Domingos Freire terminava seu artigo de 20 de julho de 1894 com as seguintes
reflexões:

O sr. CS julga-me abandonado debaixo de minha tenda. É visão, miragem sua.
(...) Dessa tenda têm saído importantes trabalhos (...). Amparo de além-mar tam-
bém não é exato que não tenhamos recebido. De parte dos Vulpian, que elogiou
as minhas preparações em plena sessão da Academia das Ciências (...) dos Bouley,
dos Trouessart (que em princípio foi meu adversário), dos Billing, Reeves, Cutter,
Rangé, Matienzo, Finlay, Granizo, Maurel, Goiard, Gaston de Atlanta, W. Neison,
Leyden e tantos e tantos outros tenho recebido não só animações como a confir-
mação da existência do micrococo da febre amarela e da sua inoculabilidade. (...)
Pelos alunos da faculdade continuo a ser acatado, do que muito me ufano. À vista
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dessas razões, estou bem longe de ser um homem que se afunda, não estou
morto nem de braços cruzados como desejaria CS.

Desafiando o “invento americano” sacado por Freire, Carlos Seidl escancarou
sua identidade. E relacionou, de enfiada, nada menos que 29 nomes de cientistas
europeus famosos, entre “outros”, cuja sanção o adversário não obtivera. “Onde,
pois, a vantagem da vacinação que o professor Freire está autorizado a fazer nesta
cidade? Será inocente esta vacinação?” (O País, 26/7/1894).

A réplica de Freire saiu três dias depois:

Afinal decifrou-se o enigma (...). CS significa Carlos Seidl, o diretor do Hospital
São Sebastião, no Caju; em cujo pórtico não está inscrito o dístico do templo de
Delfos, mas este outro muito mais desanimador: Ceticismo em terapêutica. A este
artigo revelador da individualidade CS que eu por engano havia traduzido – con-
tra-senso – darei resposta cabal.

Para ganhar tempo, pôs-se a “aparar a pena” e a denunciar outro episódio da
conspiração que tramavam contra ele “intra e extramuros”. A Sociedade Francesa de
Higiene, da qual era membro honorário, publicara apreciação negativa de sua vaci-
na incutida, com má-fé, no ânimo de um dr. Boudaille, de passagem pelo Rio de
Janeiro e por Santos. Este médico e o redator do Journal d’Hygiène, dr. De Pietra
Santa, já tinham retificado suas opiniões em vista das estatísticas corretas. Freire trans-
creveu a carta em que Boudaille denunciava as calúnias veiculadas pelos “carbonários
da capital federal”, prometendo vacinar-se na viagem que em breve faria ao Rio (O
País, 24/7/1894). Dois dias depois, O País (26/7/1894) deu a tréplica de Seidl:

Contra-senso é não admitir controvérsia ou dúvidas sobre suas investigações e
enxergar por toda parte delatores, caluniadores, intrigantes..., descobrir conspi-
rações tramadas por carbonários na capital federal, mancomunados a adversári-
os intransigentes em Paris! (...) O ilustre professor Freire apresenta em seu último
artigo as provas de um convertido às suas idéias. (...) Para avaliar esta conversão
é preciso conhecer o convertido e os documentos que determinaram sua conver-
são. (...) Aquele me é desconhecido e presumo com sério fundamento que o é
também da maioria da classe médica. (...) S.S. deve sentir perfeitamente que não
será jamais com suas estatísticas sobre vacinações que poderá convencer os
bacteriologistas do mundo inteiro, a classe médica brasileira e o povo, da realida-
de da sua descoberta. As suas estatísticas andam muito abaladas.

Mas Carlos Seidl não possuía dados tão sistemáticos para contrapor aos do ad-
versário, não obstante fosse um dos dirigentes da Saúde Pública. Limitava-se a
repetir o que diziam médicos e “pessoas ilustradas” acerca das vacinações. Sua
informação mais segura eram os doentes internados no hospital que dirigia, doen-
tes não vacinados: de janeiro a julho de 1894, mais de 4 mil, aos quais acrescentava
o dobro de gente que teria recorrido à clínica civil. Freire impugnou estes dados
sem dificuldade: para a “terapêutica do ceticismo” de Seidl “teriam ido apenas 40 se
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esses 4 mil tivessem tido a previdência de se utilizarem do meu meio preventivo
que, conforme provam as estatísticas, tem dado apenas a mortalidade de quatro
décimos por cento”.10

A argumentação de Virgílio Otoni também soou inconvincente. As estatísticas
eram defeituosas por não consignarem os nomes dos vacinados que tinham morrido
de febre amarela. Embora acusasse Freire de temer a verificação que os clínicos
pudessem fazer com a informação, Otoni, que por muito tempo participara da
confecção dos números, reconheceu que não ocultavam casos fatais. Assim, o argu-
mento ficava esvaziado da força necessária para desacreditar a suposta mortalidade
de 0,4% num universo que já abarcava 12 mil vacinados.

Na falta de dados epidemiológicos, restava apenas a arma retórica: as palavras
escritas por cientistas ou tratadistas europeus contra o inventor da vacina. O pres-
tígio deles, o simples fato de pertencerem às nações civilizadas, exercia forte
efeito sobre os letrados que constituíam o júri daquele processo encenado nos
jornais. Formavam opinião com base mais na ressonância dos nomes que nos
processos experimentais subjacentes aos discursos. Além de citar Paul Gibier, e de
opor Fernand Widal, “discípulo de Pasteur”, ao obscuro prosélito de Freire, o dr.
Boudaille, Seidl invocou o testemunho de Macé, professor de higiene da Faculda-
de de Medicina de Nancy e diretor do Institut Sérothérapique de L’Est. Em Traité
pratique de bacteriologie (1889, p. 329), este pontificara: “Domingos Freire des-
creveu em uma série de trabalhos feitos segundo métodos pouco recomendáveis
um organismo ao qual chamou Crypto-coccus & authogenicus, e que considera
como específico da doença. Reconhece-se logo à primeira leitura que se não deve
dar crédito algum aos resultados anunciados”. O químico carioca figurava, tam-
bém, no importante Traité de médecine de Charcot, Bouchard e Brissand (v. 1, p.
945): “Domingos Freire incriminou o Criptococus xanthogenicus. A despeito das
inoculações preventivas realizadas pelo médico do Rio, é difícil dar todo crédito a
investigações que necessitam ser revistas”.

Freire respondeu em tom superior e condescendente àquele “rapaz” que fora
“bom estudante”. Nas viagens à Europa, apresentara seus trabalhos às instituições
onde se reunia a tal legião dos bacteriologistas por ele citada, mas nenhum jamais
se levantara para fazer objeções. Houvera, portanto, “tácito consenso da parte de
homens na altura de uma franca discussão”. Os leitores já foram apresentados às
instituições e personalidades que de novo arrolou para desfazer a má impressão
causada pelos bisonhos partidários invocados atrás: Trouessart, Finlay, Rangé,
Matienzo e ainda Billings, “diretor do laboratório patobiológico de uma das princi-
pais universidades dos Estados Unidos”, Reeves, “que como manipulador de se-
ções microscópicas têm poucos iguais”, Cutter, “o primeiro a fotografar o sangue
dos tuberculosos”, e Leyden, da Universidade de Berlim. Referiu-se não apenas às
sociedades científicas parisienses e ao congresso ocorrido em Washington, mas
também à Sociedade de Medicina Interna daquela cidade alemã onde, em 1890,
teria discursado para cerca de 500 médicos, entre os quais se achavam Pfeiffer,
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Ehrlich, Guthmann, Fraenkel, etc. No final, recebera “estrondosa” salva de palmas
e cumprimentos de todos.

Pois o sr. dr. Seidl desconhece todos estes nomes (...) e apresenta em contraposição
os nomes de simples compiladores, como Macé e outros? (...) O que ele diz dos
meus trabalhos posso eu dizer do seu compêndio de bacteriologia: É um com-
pêndio cujo método é pouco recomendável. Reconhece-se logo à primeira vista
que o seu autor não merece confiança alguma quando trata de moléstias que
nunca estudou.
Voilà comment je lui rends la monnaie de la pièce.
Vá citando pedacinhos como o de Macé, que eu irei os anulando com citações
mais valiosas. (O País, 28/7/1894)

Seidl respondeu com vários epítetos: “pontifex maximus” e “iracundo epíscopo”
ridicularizavam a presunção revelada nas “epístolas ad beocios” veiculadas na im-
prensa. “Capitão para guerras de recursos” identificava Freire com os revoltosos que
se haviam insurgido contra o presidente do Rio Grande do Sul, Júlio de Castilhos, e
o chefe do governo republicano, marechal Floriano Peixoto. Aludindo à revolução
federalista que rebentara no mesmo ano da publicação do trabalho sobre o bacilo
da febre biliosa dos países quentes (1892), Seidl comentava: “Quem se poderá
deixar engodar pelas proezas do ágil argumentador que vem executar nas colunas
da imprensa o mesmo sistema de guerrilhas lá dos pampas do Sul! Que pena não ter
S.S. transportado a tempo sua tenda para essas regiões belicosas! Mas descanse,
capitão, seus planos são velhos e conhecidos”. Para desvalorizar o capital que exi-
bira, diferenciou os pesos relativos que textos e eventos tinham para a validação de
uma descoberta. O pronunciamento de um cientista sobre o trabalho de outro só
contava se fosse por escrito. Conferências e comunicações em sociedades e con-
gressos tinham quase nenhum valor.

Nunca pensei que o ilustre professor fosse tão sensível a este bater de mãos
chamado aplausos. S. S. esquece-se de que não é mais preciso como nos tempos
da primitiva Roma que os atores ou oradores, ao terminarem a arenga, peçam (...)
Plaudite cives, plaudite manu.
Hoje os aplausos irrompem espontaneamente e quer sejam sinal de prazer pela
terminação do discurso, quer signifiquem assentimento pleno às suas idéias, não
podem esses aplausos constituir títulos de glória a quem vai em terra estranha
(...) anunciar ao mundo novas coisas! (O País, 2/8/1894)

Contrapôs, então, novos débitos aos créditos contabilizados pelo adversário:
além do parecer lavrado por Jules Rochard, em 1884, o do Instituto Pasteur de Paris
que, em 1890, ratificara a exclusão efetuada por Sternberg dos micróbios e vacinas
concebidos para a febre amarela, declarando que o enigma permanecia sem solu-
ção.11 Virgílio Otoni atacou com argumentos semelhantes. Amabilidades não signi-
ficavam assentimento. Silêncio não equivalia a consenso tácito. Os tratados de bacte-
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riologia mais recentes recusavam ou simplesmente omitiam sua doutrina. Como exem-
plo, citava a última edição da obra de André Victor Cornil e Victor Babès (1890, p.
156): as experiências sobre febre amarela feitas até então no Brasil não mereciam
muito crédito. Apresentando-se como testemunha ocular das reações negativas mani-
festadas pelos europeus, o ex-discípulo, que havia freqüentado cursos de bacteriolo-
gia em Paris, Berlim e Viena, esforçava-se para convencer os leitores de que Domin-
gos Freire nunca gozara do prestígio que dizia ter lá fora. A evocação do entusiasmo
que na juventude sentira pelo mestre realçava o impacto crítico da argumentação:

(...) Desde 1887 que o professor Freire afirma (...) que Cornil, à vista dos seus
preparados, se comprometia a modificar sua opinião a respeito. (...) devo dizer
que eu estava em Paris trabalhando no laboratório do sábio professor de anato-
mia patológica quando pela primeira vez foi aqui publicada a afirmação de Do-
mingos Freire e lá ouvi daquele professor formal denegação. Alguns dias mais
tarde, o imperador do Brasil, de passagem por Paris, foi visitar aquele laboratório
e teve ocasião de verificar o ceticismo com que se apreciavam aí os trabalhos do
nosso compatriota. Estavam presentes na ocasião, além do signatário destas li-
nhas, o sr. Chantemesse, que corroborou as palavras do professor parisiense; o
dr. May Figueira, professor em Lisboa, e o sr. V. da Mota Maia....
Nessa ocasião deixei-me levar pelo que dizia o professor Freire quando fazia crer
que todos os adversários eram seus inimigos pessoais, desprezei a prudência do
sábio mestre europeu e a conseqüência foi perder longos meses em insanos
trabalhos cuja esterilidade só me deixou o triste consolo de poder repetir hoje ao
professor Freire as palavras da célebre parábola: Nescio vos. (O País, 29/7/1894)

Nos termos em que estava colocada, dificilmente a controvérsia teria desfecho
conclusivo em favor de uma ou outra parte. Consciente disso, Carlos Seidl fez
ponderações com afetada calma e eqüidistância. Aludiu ao clima de beligerância
reinante naqueles derradeiros meses do governo de Floriano Peixoto, identificando,
inclusive, o oponente com o Marechal de Ferro, e protestou contra o estado de sítio
que queria impor às questões científicas. Em vez de convidar seus críticos a prova-
rem o que diziam sob as vistas de “juízes competentes e imparciais”, limitava-se a
amaldiçoá-los como faziam “os pais das priscas eras aos filhos endiabrados!”. Se
quisesse, escolheriam os juízes na Alemanha ou França, celeiros de celebridades em
bacteriologia. Reconhecendo que se criara um impasse, propôs que se tratasse de
maneira diferenciada as duas questões que se tinham emaranhado desde o começo.
Com relação à febre biliosa dos países quentes, cabia introduzir maior número de
elementos cognitivos para forçar uma decisão no âmbito restrito dos especialistas.
“Compete agora aos ilustres promotores da acusação (...) de qualquer forma com-
pletar a acusação feita, com provas palpáveis, visíveis, irrefragáveis.” Com relação à
febre amarela, cabia introduzir maior número de participantes na controvérsia. Não
tentar confiná-la intramuros, mas enfrentá-la no próprio terreno escolhido pelo ini-
migo, como questão de domínio público, questão política e econômica equivalente
às que se discutiam nos diários, nas câmaras e secretarias de Estado.
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No nosso país, desde o presidente da República até o mais humilde mortal, nin-
guém existirá talvez que tenha convicção plena, indefectível do valor da vacina
Freire contra a febre amarela. Na Europa, nenhum homem de valor e competên-
cia reais em bacteriologia se pronunciou categoricamente (...). O que nos cum-
pre, pois, fazer, a nós médicos, a nós brasileiros? (...) Ir buscar o ilustre descobri-
dor e pedir-lhe que nos convença a todos, que nos dê provas irrecusáveis do
valor da sua descoberta! (...) Mas S.S. (...) não admite processo algum de exame,
nem aqui nem na Europa! (...) É preciso todavia lembrar-se que S.S. não se per-
tence. Os trabalhos científicos de S.S. são patrimônio do povo! Foram feitos para
ele e com auxílio do Estado e por isso o povo precisa conhecê-los bem para
apreciá-los e gozar das vantagens deles oriundas, ou para repudiá-los de vez,
caso sejam julgados imprestáveis. (O País, 29/7/1894)

As rodadas subseqüentes foram ainda dominadas pela guerra de citações. “Para
o cidadão Seidl nenhum dos testemunhos que apresento em meu abono vale um
ceitil; (...) Ninguém, ninguém!”, esbravejou Freire. Elevou, então, a cotação do tal
Boudaille, antigo assistente de cirurgião “muito conhecido”, o dr. Lucas Championnière.
A João Paulo de Carvalho, testemunha de Seidl, autor de Teoria parasitária (1884),
contrapôs Henri de Parville, que assinava no Journal des Débats (Paris) coluna
intitulada “Causeries scientifiques” (numa delas, em 1892, elogiara sua vacina e o
instituto criado para difundi-la). O ceticismo de Fernand Widal era neutralizado
pelo entusiasmo do eletroterapeuta Faveau de Courmelle, membro da Academia de
Medicina de Paris, redator da Revue Illustrée de Polytechnique Médicale, que julgara
conclusivas as suas estatísticas. Para anular Macé, invocou Trouessart. E contra o
inescrupuloso Gibier lançou Finlay e Delgado. “Cidadão Carlos Seidl! Nós estamos
quites na nossa polêmica. (...) Recorreis às citações ridículas articuladas contra as
minhas investigações? Eu contraponho a elas outras opiniões de não somemos
valia. (...) Como se eu tivesse medo de caretas! Go ahead! Go ahead!”12

Engatando sua réplica na mesma expressão, Seidl encenou para o público os
marcos do caminho desonroso que teria conduzido o antigo mestre “do Capitólio à
Rocha Tarpéia”, isto é, da consagração e glória até aquele patíbulo retórico onde se
cumpria a sentença de morte de seu micróbio, sua vacina e carreira. O auge fora, de
fato, o congresso de Washington em 1887. Segundo Freire, lá suas descobertas se
tornaram fatos incontestados. Seidl retificou: fatos ainda duvidosos. E transcreveu a
resolução que recomendava a vacina à investigação cooperativa de todos os países
afetados pela febre amarela. Transcreveu, também, passagens do relatório de George
Sternberg onde o veredicto desfavorável era colocado nos termos mais enfáticos: o
Criptococo xantogênico nada tinha a ver com a etiologia da doença; as culturas com
que Freire vacinava eram impuras, e suas estatísticas, improcedentes. Seidl endos-
sou integralmente a indignação externada por Souza Lima, em seu relatório como
inspetor de Higiene (1891, p. 15), com o aparecimento do Instituto Bacteriológico,
que dera ao mundo a ilusão de que as invenções freirianas desfrutavam de unanimi-
dade no País. Por último, aludindo aos votos contabilizados pelo adversário, ironizou:
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São os únicos que acompanham o convoi funébre do sábio professor. (...) O que
S.S. devia fazer era citar um só laboratório (à exceção naturalmente do seu) em
que se tenha conseguido verificar a existência do xanthococcus e provar ser ele
a causa específica da febre amarela. (...) Entretanto (...) continua invisível a todos
os microscopistas do mundo, de sorte que me parece o caso de se lhe aplicar
uma nova lei biológica, que eu formulo assim: ‘O Cryptococcus ou Micrococcus
xanthogeniccus ou melhor o xanthococcus é um micróbio que resiste à ação do
álcool prolongada, resiste ao éter, onde vive comodamente, resiste às vistas dos
bacteriologistas que o procuram, resiste à boa vontade dos que anseiam enxergá-
lo, mas... não resiste à mais ligeira crítica.’...
P.S.: Mas afinal o sr. dr. professor, o que diz do júri proposto? (O País, 6/8/1894)

Os únicos aliados incondicionais que este pôde introduzir no artigo subseqüente
foram Campos da Paz e Joaquim Caminhoá. Investiu toda sua habilidade retórica no
esforço de vulnerar os do adversário. Este martelara a idéia de que as opiniões
contrárias à sua descoberta formavam sólida muralha. Aos médicos e profanos que
constituíam o júri da controvérsia, Freire conseguiu, a meu ver, demonstrar que a
muralha possuía fissuras. Interrogou com habilidade as testemunhas de acusação,
fazendo-as vacilar e trocar acusações mútuas, tendo em vista que muitas eram con-
correntes na postulação do germe da febre amarela. Na primeira edição do tratado
de bacteriologia, Cornil publicara a estatística malfeita por Araújo Goes no morro da
Viúva, em 1884. Na segunda a suprimiu e disse que

mes expériences ne méritent point grande créance. É sinal de que ele sempre tem
nelas pelo menos une petite créance. É isso que eu chamo modificação gradual
das crenças de Cornil, autor que (...) não conhece clinicamente a febre amarela e
a descreve pessimamente no seu tratado (...). Demais, achou micrococos no fíga-
do e nos rins de doentes falecidos de febre amarela, exatamente iguais aos que
tínhamos achado. (O País, 9/8/1894)

Sternberg, que “soprara as orelhas” do Instituto Pasteur, só estivera no Rio por um
mês, examinara um caso esporádico, não fizera autópsias, não assistira a nenhuma
vacinação! Não valiam os “louvores” dos 3 mil médicos reunidos no congresso de
Washington. Para diminuir sua credibilidade, chamou a depor outro norte-americano,
concorrente dele. Na realidade, o artigo escrito por Billings, em 1889, não oferecia
nenhuma certeza sobre a vacina desqualificada por Sternberg. Referia-se a cobaias
que o brasileiro inoculara e que morreram, mas a intenção de Billings era apenas
reforçar a suposição de que no sangue havia algo com propriedades virulentas. Com
Rochard, Freire usou tática semelhante à adotada com Cornil. Pôs um grão de dúvida
em suas credenciais: “este espirituoso acadêmico e hábil higienista não é bacteriologista”.
Em seguida, fê-lo desdizer-se. Em 1884 fora hostil, mas agora suas opiniões estavam
“profundamente abaladas”. Tanto era assim que em 1890, na Encyclopédie d’Hygiène
(v. 1, p. 605), falara com respeito de suas estatísticas: “As estatísticas que mencionei
acima foram confeccionadas com zelo. Tabelas separadas dão as cifras das vacinações
por nacionalidade, por idade, por província e, para a cidade do Rio Janeiro, indicam
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o tempo de estada dos estrangeiros que se submeteram à operação e até mesmo seus
endereços. É impossível considerar essa estatística inválida.”

Depois, fê-lo acusar os Anais do Instituto Pasteur, para os quais a questão não se
tinha colocado ainda no terreno científico. “Pois bem. Rochard diz positivamente
que l’inoculation préventive du cholera a aussi son histoire (referia-se à vacina de-
senvolvida por Haffkine no Instituto Pasteur), mais elle n’est pas aussi scientifique et
elle a donné lieu à des faits regrettables.” E encerrou o artigo afirmando que os
adversários não conseguiriam obscurecer “a luz incandescente da verdade”.

Este é o mote que Seidl glosa em sua réplica (O País, 13/8/1894):

a verdade é que (...) S.S. continua a não admitir processo algum de exame das
suas descobertas, considerando-se o ‘alfa’ e o ‘ômega’ da ciência, o nec plus ultra
da sabedoria, podendo, pois, gravar no seu brasão de sábio-sol uma paródia da
frase atribuída a Luís XIV: Aprés moi, l’ignorance! (...) Parecia, portanto, ocioso
voltar à arena. Volto entretanto uma vez que me acho “aparelhado com a cota de
malhas de gentil cavalheiro”. (...) Em guarda, pois...

E, com a primeira estocada, cortou o laço que prendia Billings a Freire. Este
semeara a discórdia entre as testemunhas de acusação. Seidl faria o mesmo com
os “actantes” que se vinculavam aos atores por ele arrolados. Para anular o
Micrococo xantogênico, fê-lo colidir com os micróbios de seus aliados. Municiou-
se em Sternberg, e procurou restaurar a credibilidade de seu inquérito como o
principal libelo de acusação. Billings em nada ajudava Freire porque era um dos
que afirmavam ter achado os bacilos de Babès. O testemunho de Finlay tampouco
valia, uma vez que reivindicara a descoberta do Micrococcus tetragenus febris
flavae. Reeves fora o bacteriologista encarregado por Sternberg de fazer os cor-
tes que serviram para infirmar suas idéias. Rangé chegara à conclusão de que a
febre amarela era causada por um bacilo e não por um coco. Seidl guardou
silêncio em relação às palavras de Rochard, para duelar com o menos notável
Trouessart, de cuja retratação o oponente se vangloriava.

O que se lê no citado artigo bem como nas declarações com que outros têm
aderido às doutrinas do dr. Freire é apenas a expressão do escrúpulo e da reserva
(...). De fato, eles não dizem ter confirmado por investigações e estudos próprios
a doutrina xantogênica do dr. Freire (...). Todos, mais ou menos, aceitaram as
bases, os dados estatísticos apresentados pelo talentoso colega.

O diretor do São Sebastião despediu-se, então, da controvérsia que já ia longe.

S.S. esquece-se quanto tem sido pesado ao Estado. As dezenas e dezenas de
contos de réis gastos significam alguma coisa, e não é muito que em compensa-
ção se diga ao povo, que paga enfim as contas, se o seu dinheiro foi aproveitado!
(...) Cumpri o meu dever de médico e cidadão. (...) Se esta questão, que longe de
ser apenas uma questão médica, era uma questão científica e ainda mais uma
questão social, foi trazida para as colunas d’O País é porque se tornou mister
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colocar em sítio bem saliente e visível a discussão de um assunto que a todos
interessa. (...) enquanto não obtiver para seus trabalhos a sanção do mundo cien-
tífico, terá de ser considerado em erro.

Em 16 de agosto de 1894, Freire também declarou encerrada a controvérsia. Fez
questão, é claro, de dizer as últimas palavras ao ex-aluno petulante que afundara
“qual aerólito inerte, nas ondas revoltas do Egeu da bacteriologia e da higiene
profilática”. Procurou anular as cisões entre os atores e actantes que havia
arregimentado: “Ora, se Babès achou micrococos e Billings também os achou, eu
achei-os antes de Babès e de Billings. Segundo um axioma de matemática, duas
coisas iguais a uma terceira são iguais entre si. Logo a minha descoberta foi confir-
mada por Billings e Babès (...) até o próprio Sternberg achou meu micrococo. É o
cúmulo da luz incandescente da verdade!”13 A alusão às “dezenas de contos” que o
governo gastava com ele deixou-o possesso. A verba que seu instituto recebia mal
dava para pagar o pessoal e as despesas miúdas.

Causa nojo viver em um país em que se lançam em rosto calúnias desta nature-
za! (...) Recolha-se ao Retiro Saudoso e espere a quadra calamitosa da febre
amarela, para dar água fria aos seus doentes, como publicou em documento
oficial. Se não tem fé nem crenças na ciência que professa, retire-se à vida
privada ou procure outro ofício para que tenha aptidão; não sacrifique, porém,
ao seu capricho milhares de vítimas, de todas as nacionalidades (...) que vão
achar na antecâmara da morte de São Sebastião o ceticismo por medicamento e
a descrença por consolação!”

A prova de que nenhum argumento fora suficientemente conclusivo para calar o
adversário, de que controvérsias desse gênero nunca terminam por força só da
“razão” é que os contendores não conseguiram abandonar a furiosa ciranda retóri-
ca. Chapot Prévost, que também proclamara a “morte” de Freire, voltou aos jornais
para feri-lo de novo. E Seidl, que já ia se retirando, subiu de volta à arena para
defender a terapêutica praticada no São Sebastião (O País, 17-20/8/1894). As expe-
riências que vinha realizando com água e outros agentes físicos naturais em lugar
de medicamentos pressupunham, sim, a convicção de que a etiologia da febre
amarela permanecia indeterminada e seu tratamento, inexistente.

Use, pois, da água fria, que também é calmante e costuma ser empregada com
resultado em casos de exacerbação ou ilusão das percepções sensoriais! Calmo,
pacificado e lembrando-se de que ira furor brevis est, venha ouvir-me, mas não
apareça cantando o memento dos defuntos que já estou cansado de vê-lo neste
papel de bispo. (...) Tenha paciência: a prioridade da idéia me pertence; quem o
enterrou primeiro fui eu(...)14

Neste artigo, citou a frase de Thomas Huxley que usei como epígrafe para o
capítulo “Domigos Freire e o tratamento da febre amarela”: a ciência, motor do
progresso da humanidade, ensinara-lhe a confiar na observação e na experiência,
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não na autoridade. Contudo, a dinâmica da controvérsia, a ilusão de movimento
que nos transmitem as palavras de seus protagonistas provém, antes de tudo, do
entrechoque de autoridades. Tese e antítese sustentam-se mais no prestígio dos
nomes que a elas aderem do que na racionalidade intrínseca às evidências apresen-
tadas. A principal autoridade a que se socorria Seidl era Sternberg, cujo relatório
criara o estado de indeterminação em que se encontrava a etiologia, profilaxia e
tratamento da febre amarela. Além de justificar o ceticismo terapêutico professado
por ele e outros clínicos, transformara em soma de nulidades os atores e actantes
arregimentados pelo adversário.

De sorte que o dr. Freire é um caipora! Quando alguém diz que descobriu um
micróbio na febre amarela ele clama logo “é o meu micróbio” (...). Mas logo
verifica-se que esse alguém enganou-se, e então (...) é obrigado a aplicar uma
modificação da lei da matemática elementar para que apelou: uma coisa igual a
outra significa que as duas coisas são iguais entre si! Finlay enganou-se. Freire
também. Cada um porém para seu lado, com os seus respectivos micróbios!

Proclamando o advento de novo ciclo nas pesquisas sobre a doença, reintroduziu
cientistas invocados por Freire mas como reformadores do enigma, em cuja nova
configuração só encaixavam bacilos. Sternberg, Cornil, Babès, Billings... todos, com
grande reserva, discerniam nos materiais examinados a nova espécie de inimigo.
“Bacilo e não coccus! (...) Não é possível tirar ao dr. Freire os micrococos da retina.
S.S. tem a CRIPTOMICROCOCOMANIA.”15

Seidl chamou de novo para o banco das testemunhas a autoridade que rivalizava
com Sternberg: Jules Rochard. Mas o depoimento resultou outra vez decepcionante,
visto que suas palavras indicavam tão-somente um estado de indeterminação, uma
dúvida, sob cujo manto a doutrina do químico carioca poderia ainda desfrutar de
longa sobrevida. “Na França, não se tem ainda certeza sobre o valor das descobertas
do sr. Domingos Freire.” E depois de se referir a outros pesquisadores que busca-
vam o micróbio da febre amarela, em particular Paul Gibier, afiançava: “A questão
permanece pois em suspenso” (1890, v. 1, p. 542-3, 604-5).

A sanção de Budapeste

Em agosto de 1894, exauriu-se a controvérsia sem que houvesse nem vencidos
nem vencedores. Nenhum dos litigantes foi capaz de colocar sobre a mesa argu-
mentos que calassem o adversário. Mas o que os levou a abandonar a arena? Can-
saço e redundância de argumentos? É possível. Três meses depois, a epidemia de
cólera no Vale do Paraíba traria a primeiro plano outra questão médica polêmica.
Um acontecimento que influiu, com certeza, na interrupção das hostilidades foi o
Congresso Internacional de Higiene e Demografia que se realizou em setembro, em
Budapeste. O congresso é duplamente importante para a história que narro.
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Nele Émile Roux apresentou a comunicação sobre o tratamento da difteria pela
antitoxina recém-descoberta por von Behring e Kitasato. Essa comunicação demarca o
começo de uma nova fase da revolução pasteuriana, que se caracteriza pela disse-
minação de uma tecnologia médica – a soroterapia – tão importante quanto a das
vacinas. Além disso, deu forte impulso a uma área de investigação que ia se desgarrar
da bacteriologia para se constituir em disciplina autônoma: a imunologia. Intensificou,
também, a adesão dos clínicos à ciência que lhes proporcionava um imunobiológico
com fins curativos, passível de ser utilizado na relação individual médico-paciente. E
mais: potencializou as oportunidades para que a microbiologia se corporificasse em
instituições singulares no contexto da prática médica. Os institutos de Manguinhos e
Butantã seriam fundados algum tempo depois justamente para fabricar soros.16

“Está na ordem do dia da ciência a descoberta da seroterapia aplicada à difteria.
Entre nós o nome de Roux tem sido levado à imprensa extracientífica como o de
um segundo Pasteur” (BM, 22/11/1894). Estas linhas, publicadas em novembro de
1894, dão-nos uma idéia da importância que o congresso de Budapeste teve para os
contemporâneos. Houve, porém, outro motivo para que se tornasse tema momen-
toso em nossa imprensa. É que, da forma mais imprevista, fez subir de novo a
cotação dos créditos científicos de Domingos Freire, abatendo-se como um calaboca
sobre seus adversários.

Ele foi convidado por Thomas Duka, de Londres, a participar da seção que ia
coordenar, a de higiene das moléstias tropicais. Não pôde comparecer, mas
enviou monografia intitulada Nature, traitement et prophylaxie de la fièvre jaune,
que foi lida pelo delegado oficial do Brasil, dr. Augusto Miranda de Azevedo.
Signatário do Manifesto Republicano, professor de higiene na Faculdade de Di-
reito de São Paulo, deputado estadual, doutorara-se no Rio de Janeiro, em 1874,
com tese sobre beribéri. Em princípio, o delegado do Brasil seria um tal de João
Ferreirinha, mas a indicação foi anulada pelo ministro do Interior. A escolha de
Azevedo, “um dos chefes políticos da oposição”, agradou os médicos paulistas
que, em 1897, o elegeriam presidente da Sociedade de Medicina e Cirurgia da-
quele estado (BM, 22.4-1/5-8/7/1894).

Pois bem. Em jornais cariocas e paulistas, e em publicações do Instituto Bacterio-
lógico Domingos Freire, logo constaria a notícia de que o célebre congresso inter-
nacional aprovara a vacina brasileira como o meio mais seguro de prevenir as
epidemias de febre amarela.

Os adversários ficaram passados com a notícia, mas não tiveram como contestá-
la publicamente. A reação ficou confinada à Academia de Medicina. Seu presidente,
Souza Lima, subiu à tribuna para afirmar que Freire mentira; sequer existiria a tal
seção de doenças tropicais! Formalmente, solicitou ao Ministério das Relações Exte-
riores exemplares dos anais do congresso. Fez mais. Como chefe da Diretoria de
Higiene e Assistência Pública, lançou um desafio: desde já pedia aos poderes com-
petentes da Nação a obrigatoriedade da vacina para todos os não-aclimatados, des-
de que fosse bem averiguado ter sido a eficácia dela sancionada em Budapeste.
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Ainda em 1894, num daqueles seus gestos intempestivos, Domingos Freire re-
nunciou publicamente à condição de membro titular da Academia.17 Para ele, a
“sanção de Budapeste”, que só mais tarde ia se tornar objeto de grossa controvérsia
pública, veio mesmo a calhar, por restaurar não apenas os créditos simbólicos de
sua carreira, como os créditos monetários de seu instituto, uma vez que o Legislativo,
por medida de economia, havia suprimido as consignações do governo federal às
instituições tidas como filantrópicas.

Freire moveu céus e terras para reavê-las. Em fins de 1895, apresentou ao
Congresso uma “Exposição sumária para servir de indicação aos documentos que
comprovam a eficácia dos meios propostos pelo professor dr. Domingos Freire
para a cura e prevenção da febre amarela”. No começo do ano seguinte, veio a
lume Fièvre jaune et ses inoculations préventives, agregando dados tabulados des-
de 1883. Outro instrumento de propaganda foi o relatório concernente às ativida-
des do instituto durante o ano de 1895. Para atrair aliados, Freire conclamou
médicos e leigos a assistirem às “conferências experimentais” em que explanou as
pesquisas sobre a principal doença epidêmica brasileira com variados recursos
didáticos: “projeções fotográficas, quadros iconográficos, mapas, desenhos
explicativos, experiências sobre animais, observações ao microscópio e reações
químicas. O micróbio da febre amarela, por mim descoberto, foi mostrado todos
os dias”. As conferências, “muito concorridas”, contaram com a presença do mi-
nistro do Interior, Alberto Seixas Martins Torres, e do prefeito municipal, Furquim
Werneck (Freire, 1897d; 1896a).

Em setembro de 1896 ainda aguardava a deliberação dos parlamentares.18 Para
decidir a parada, empreendeu temerária ação que o levou à órbita mais afastada
daquele respeitável núcleo acadêmico do qual devia provir a legitimidade cobrada
pelos adversários. Fora da cidadela científica, nos limites do território profano da
política, pôs-se à frente da multidão para clamar pela vacina. Em 15 de outubro, o
Congresso recebeu petição pela qual 1.355 pessoas reivindicavam “a generalização
e a sanção para esse meio profilático”.19

A campanha deu certo e os subsídios governamentais foram até aumentados.20

Mas os trabalhos publicados no período denotam mais do que o empenho em
recuperar este dinheiro. Revelam os estragos psicológicos causados pelas contro-
vérsias recém-documentadas. Embora a arena conformada pelos jornais se encon-
trasse momentaneamente deserta, Freire insistia em esmurrar as sombras dos inimi-
gos de forma obsessiva, paranóica. Na introdução ao agregado estatístico sobre a
vacina escreveu, por exemplo, que “os gritos ensurdecedores dos criticadores” não
desviariam o curso de suas idéias. “Aprendi já há muito tempo a fazer ouvidos de
mercador aos ataques dos beduínos da ciência médica. Assim, prossigo meu cami-
nho e o farei sempre repetindo o provérbio árabe: os cães ladram... a caravana
passa.” As palavras exprimem sempre estados exaltados de ânimo. Freire vê-se
como o portador de uma verdade que avança entre “acérrimos desafeiçoados” e
“adeptos fervorosos” (Freire, 1896b; também Recortes/COC).
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As publicações do período fazem uma espécie de contabilidade final e irrevogável
de suas realizações científicas em febre amarela. Tem-se a sensação de que preparam
uma cartada final, cujos trunfos são os congressos internacionais de Washington (1887)
e Budapeste (1894). A reunião dos dados quantitativos formaria uma muralha de
objetividade para a sustentação da vacina e do micróbio xantogênico. O mais era a
conhecida arregimentação em palavras da legião de aliados nacionais e estrangeiros,
com o auxílio dos quais consumaria, enfim, a missão de redimir a humanidade de um
de seus piores flagelos. Na Exposição sumária (1895d, p. 13, 3) aos parlamentares,
estabelecia a equivalência entre seu profilático e o tratamento da difteria pelo método
Roux, que recebia todo o apoio do governo francês “só pelo fato de reduzir a morta-
lidade a 20%”. As deliberações dos dois congressos internacionais deviam ser acata-
das como “a sanção final das pesquisas médicas, sobre cujo valor legislam..., com o
fim de serem postas em execução as medidas coercitivas dos males que afligem a
humanidade pelos governos a quem tais medidas interessam” (grifo meu).

Na introdução a La fièvre jaune et ses inoculations préventives, e no manifesto
divulgado em seguida – “Aos nossos concidadãos! Ao mundo científico!” (GN, 19/11/
1896) –, adotava linguagem que não era apenas grandiloqüente: era positivamente
messiânica. Ele via a si como a individualidade providencial e à vacina como a ocor-
rência extraordinária que fariam surgir uma era de plena felicidade coletiva. Os textos
sugerem, de imediato, a permeabilidade de seu discurso ao movimento místico-
religioso de Canudos que, naquele mesmo ano de 1896, ocupava as manchetes dos
jornais por infligir surpreendentes derrotas às expedições militares enviadas do
litoral. Tal correlação não passou despercebida aos contemporâneos. Um deles
pespegou-lhe o infamante epíteto de Antônio Conselheiro da Ciência (Melo, 1896).

A intensa atividade que desenvolveu em 1896 para realçar seu instituto e forçar
a generalização da vacina deveu-se ao concurso de duas outras circunstâncias que
também tornavam oportuna a “sanção de Budapeste”.

Aquele foi o ano em que teve início a nova temporada de caça ao micróbio da
febre amarela. A chegada do bacteriologista italiano Giuseppe Sanarelli à América
do Sul e seu ingresso nesta área de pesquisa tornou explícita a competição pela
descoberta do verdadeiro germe – agora alinhado à forma dos bacilos – e da verda-
deira cura – agora sob a égide da soroterapia. O “cartaz” de Sanarelli e a rapidez de
seus lances obrigaram os demais jogadores a exibirem suas cartas. Só então ficamos
sabendo que, em 1894, os protagonistas da controvérsia sobre a febre biliosa dos
países quentes já estavam empenhados na busca do micróbio da febre amarela. Eles
optaram por embarcar no trem aparentemente vitorioso do sábio italiano, discípulo
de Pasteur, ao contrário de outros médicos brasileiros que postularam a condição
de concorrentes, sobretudo depois que a competição ganhou foros oficiais, com a
proposição, no Parlamento, de vultoso prêmio a quem desvendasse o mistério que
envolvia a etiologia, cura e prevenção da doença.

Sanarelli já era um bacteriologista de renome na Europa quando, por indicação
da Universidade da República Oriental do Uruguai, foi convidado pelo governo
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daquele país a fundar e dirigir o Instituto de Higiene Experimental, inaugurado em
Montevidéu, em 16 de março de 1896. Em 12 de junho desembarcou no Rio de
Janeiro para colher material para seus estudos. Até retornar a Montevidéu, em julho,
freqüentou todos os dias o Hospital São Sebastião, contando com o apoio irrestrito de
seu diretor, Carlos Seidl. Teve à sua disposição o laboratório do Instituto Sanitário
Federal, onde trabalhou com o diretor, Francisco Fajardo, e seu auxiliar, Miguel Couto.

A trama de que é feita a conjuntura tem outro fio importantíssimo: o saneamento
da capital federal. O último qüinqüênio do século XIX caracterizou-se pela retomada
desse projeto que hibernara durante os anos politicamente conturbados de
consolidação do regime republicano. O encaminhamento da questão pelo
concurso de múltiplas forças sociais esbarrava num problema de ordem médica
que repercutia, diretamente, no imbróglio de que estou tratando. A meta principal
do saneamento era extirpar a febre amarela do Rio. Mas as indefinições que pairavam
sobre a doença impediam as forças interessadas em sanear de fazerem avançar suas
respectivas propostas, pois não havia como saber qual era mais eficaz se não se
conhecia a identidade e localização do inimigo principal a combater. Isso explica, de
um lado, a expectativa que a sociedade passou a depositar nas pesquisas relacionadas
ao problema e, de outro, o ímpeto com que os médicos se lançaram à resolução dele.

Apesar de ser grande o número de caçadores do micróbio, sobressai na conjun-
tura a contraposição Giuseppe Sanarelli-Domingos Freire. Tanto para os aliados do
italiano como para os demais concorrentes, tornou-se indispensável retirar de cena
os persistentes inventos de Freire e o Instituto Bacteriológico que lhes conferia tão
incômoda aura oficial. Em contrapartida, para estes era chegada a hora de se impor
ou fenecer. Ao se confrontar com Sanarelli e aqueles mesmos adversários com
quem duelara em 1894, Freire procurou tirar o máximo proveito de Budapeste. E de
outra circunstância que o beneficiava: os sentimentos nacionalistas e o corporativismo
dos médicos brasileiros, exacerbados pela chegada de número crescente de profissio-
nais europeus na onda imigratória que varreu o Continente na virada do século.21

As fontes primárias permitem identificar, com precisão, o momento em que
ressurgiu a ofensiva contra Domingos Freire. Foi na sessão de 11 de novembro de
1896 da Academia Nacional de Medicina. Era dedicada a um invento que concorria
com o dele, e que se antecipava ao de Sanarelli, em gestação: o soro contra a febre
amarela do médico gaúcho Felipe Caldas, de que falarei adiante. Na hora do
expediente, o secretário-geral, dr. Alfredo Nascimento, apresentou três volumes dos
Anais do Congresso Internacional de Higiene e Demografia, realizado em Budapeste
havia dois anos. Eram os volumes encomendados por Souza Lima com o intuito de
verificar se o congresso aprovara mesmo a vacina de Freire. Nascimento informou
ao plenário que não faziam referência a isso, “tendo sido apenas lido em uma das
sessões do congresso um trabalho sobre o assunto pelo dr. Miranda Azevedo, de
São Paulo”. Seidl, que era primeiro-secretário da Academia, propôs, então, que
votassem moção de sua autoria condenando o autor da mentira perante as autoridades
e o público.22
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A ameaça e aquela indefinição quanto aos subsídios governamentais e aos lou-
vores dedicados a Sanarelli e a outros rivais motivaram o bombástico manifesto
“Aos nossos concidadãos! Ao mundo científico!” escrito por Freire em 17 de novem-
bro: dentro de um mês a febre amarela ia começar a matar habitantes do Rio,
advertia, a menos que as autoridades o levassem a sério. Poucas bactérias se acha-
vam tão bem definidas quanto o seu micrococo. E cerca de 12.500 pessoas tinham
sido inoculadas até então, falhando a imunidade em apenas 0,4% dos casos

algarismo favorabilíssimo, que equipara o valor profilático de nossa vacina ao do
método Pasteur, com esta diferença a nosso favor, e é que as pessoas que recor-
rem à inoculação anti-rábica sabem de antemão que foram mordidas por cães
danados ou suspeitos de o serem, ao passo que nas nossas estatísticas figuram
indivíduos, muito expostos a contraírem a febre amarela, a respeito dos quais se
ignora como e quando serão (deixem-nos passar o vocábulo) mordidos pelo
Micrococo xantogênico. (Freire, 1896e)

Neste manifesto, Freire reivindicava para si o mérito de haver secundado o imortal
Jenner na aplicação à espécie humana de um “vírus” com fins profiláticos. Fizera-o
dois anos antes do próprio Pasteur, que só em julho de 1885 tinha inoculado em
Joseph Meister o vírus rábico. Ressaltava a extensão geográfica de sua vacina, levada
a habitantes de muitas das localidades do Vale do Paraíba que acabavam de ser
devastadas pelas “manifestações maláricas coleriformes”. Introduzia, assim, como
fontes suplementares de legitimação dela os médicos e coronéis interioranos que se
haviam insurgido contra a ingerência da comissão federal e contra o diagnóstico de
cólera-morbo lavrado por seus adversários. O aval de Benjamin Constant ao instituto
criado para agasalhar a vacina conferia-lhe a tranqüilizadora condição de remédio
oficial, mais até, remédio autenticamente republicano e positivamente científico
para a febre amarela. Ainda assim, os poderes públicos mostravam-se tímidos em
face das eloqüentes manifestações da comunidade científica internacional em favor
da vacinação em massa da população. Assim era interpretada a resolução do congresso
de Washington recomendando a investigação cooperativa dos resultados até então
obtidos no Rio. Por se ter conservado surdo a este apelo, o governo brasileiro fora
responsável pelas “hecatombes que tragaram, de 1887 a 1889, milhares de vítimas,
(...) até que foi ele próprio tragado pela voragem da revolução de 15 de novembro
de 1889”. Budapeste era o tribunal que seus adversários tanto exigiram. Após seu
veredicto, não havia por que adiar a massificação da vacina.

Esses gritadores e aleivosos, que embaraçam a prova experimental que vai derra-
mar a saúde e a felicidade sobre a cabeça do povo, nós os entregamos ao inspi-
rado Dante, para que lhes marque o respectivo lugar ao lado dos réprobos da
Divina comédia. (...) O que estes desejam são as epidemias, como o maná que
cai do céu, porque para eles a Peste é a Terra Prometida e a Morte, o Moisés que
os guia. (Freire, 1896e)
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O arco-da-aliança anunciado por Freire incluía a “parte sã” da corporação médi-
ca, que o prestigiava indo às conferências em seu instituto, e as camadas populares
que ansiavam pelo profilático salvador.

Que satisfação não é a nossa quando vemos milhares de pessoas dirigirem em
sodalício uma petição formal ao Congresso (...) na qual rogam que se generalize
a aplicação da vacina. (...) Pessoas da mais elevada categoria social encabeçam
essa petição (...). Convençam-se. O Brasil precisa das nossas inoculações preven-
tivas para abolir a febre amarela, como precisou da reação popular, arrastada
pela voz impetuosa dos tribunos, para abolir a escravidão.  (Freire, 1896e)

O manifesto de 1896 exigia rendição incondicional ao movimento, então
declaradamente político, que haveria de converter em realidade o veredicto dos
tribunais científicos. É a primeira vez que vemos Freire estabelecer tão radical
contraposição da vacina com as medidas profiláticas contagionistas que constituíam
a rotina da saúde pública.

Quanto mais ácido fênico jorra das ridículas crisobombas, mais micróbios surgem
e mais cadáveres se enfileiram nos cemitérios. Não se incomoda a morte com o
rodar das carrocinhas carregando bombas prenhes dos mais enérgicos represen-
tantes da série aromática; ela ri-se das borrifadelas que os desinfectadores,
enfronhados nas garridas vestes de bombeiro caricaturado, esguicham, muito
conchos (cheios de si) do seu ofício, sobre as paredes e o assoalho das casas
infectadas pelo mortífero vírus. Em vão se lacram as portas. (...) o micróbio entra
pelas frestas da janela. E os pseudobombeiros prosseguem imperturbáveis na
faina fantástica de extinguir as labaredas invisíveis das epidemias. Eis aí o que
são as desinfecções. (...) Se nós compulsarmos as tábuas de mortalidade havemos
de ver que desde 1883 até 1894 morreram de febre amarela nesta capital 23.126
pessoas. Ora, se todas estas vítimas tivessem recorrido à vacina da febre amarela
teriam deixado de morrer dessa moléstia 23.034 pessoas!23  (Freire, 1896e)

No mesmo dia em que foi publicado o manifesto, os membros da Academia
aprovaram, por unanimidade, a moção redigida por Carlos Seidl, que foi entregue
ao ministro do Interior, Alberto Torres, e divulgada pelos jornais mais importantes
do Rio (votaram contra Freire até os acadêmicos que eram simpáticos a suas idéias).
A corporação desmascarava a “inverdade” que era a suposta sanção de Budapeste
para prevenir as conseqüências que podiam decorrer dela. No segundo volume dos
anais do congresso, onde se achavam todos os trabalhos relativos às doenças tropi-
cais, verificava-se que em sessão de 4 de setembro de 1894 o dr. Miranda de Azeve-
do procedera à leitura de uma memória de Freire,

formulando em seguida, por sua conta, umas tantas conclusões deduzidas dessa
memória e apresentadas à consideração dos congressistas. Nada mais houve; essas
conclusões do dr. Miranda de Azevedo não foram discutidas nem votadas, e na
sessão final do congresso, entre as questões sancionadas ou apenas adotadas, nada
absolutamente figura com relação à febre amarela. (BM, dez. 1896, n. 46, p. 416).
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No dia seguinte, Freire retornou aos jornais. Sua reação destoava por completo
da arrogância externada no manifesto. Esta, aliás, é uma das raras ocasiões em que
o vemos perplexo, acuado. E tinha razões para isso. A velha e boa luta da qual
nunca fugira passava, agora, a plano muito perigoso. Por mais violentos que fossem
os duelos anteriores, raramente ultrapassavam a fronteira das questões profissionais.
Mesmo quando expunham erros e incompetências à curiosidade pública, feriam,
por assim dizer, as “pessoas científicas” dos contendores. Era como um teatro de
sombras em que se podia ver, em silhueta, até a fumaça saindo do cano da Smith
Wessen, mas ninguém morria de verdade. Agora, estavam em jogo itens vitais do
código de ética que regia a conduta pública dos mercadores e demais letrados
daquela cidade portuária, onde a palavra empenhada e um fio de barba eram ga-
rantias suficientes para muitos negócios. Ter a idoneidade e a honra assim contesta-
das podia significar a desgraça, verdadeira morte civil.

O argumento com que Freire rebateu a denúncia da Academia era ridículo: “os
comptes rendus desse congresso são tão extensos (...) que a coleção completa cons-
tará talvez de uns oitenta volumes”. Para safar-se da moção, redirecionou-a para
outro alvo, o delegado brasileiro que lera sua memória e o autorizara a difundir a
informação ora contestada.

É a ele que devia dirigir-se pedindo informações. (...) Que as conclusões do
congresso de Budapeste, relativas às minhas descobertas, foram aprovadas, não
resta a menor dúvida e para provar vos remeto a carta autografada do dr. Miranda
de Azevedo e o resumo das diversas sessões (...) publicado no Corriere Sanitario,
jornal de Milão, premiado com a medalha de ouro do ministro do Interior. Creio
que também esse órgão não será incriminado de mentiroso pelos membros da
Academia do Brasil. (O País, 20/11/1896)

De fato, o artigo em questão noticiara que as conclusões formuladas por Azevedo
“venero adottate dalla III sezioni”. E na carta enviada a Freire, este tinha mesmo escrito:
“Depois da leitura, apresentei observações minhas para provar e li as conclusões juntas,
que foram submetidas à deliberação do congresso, que as adotou. Pode, pois, dar
notícias aí na imprensa, pois isso deve pôr um pouco de gelo no entusiasmo dos seus
detratores, e eu serei mais uma nulidade contra a qual eles terão de derramar a bile” (s/
jornal,  s/d, Recortes/COC).

No estilo mordaz que lhe era peculiar, Seidl ridicularizou a nova “biblioteca de
Alexandria” que Freire aguardava e onde esperava encontrar a suposta sanção de
Budapeste.

Correm mundo já três volumes dos anais do citado congresso (...). Entretanto,
aceita a hipótese de faltarem ainda 77 volumes (...) não precisaríamos esperar por
eles visto como as resoluções adotadas em assembléia geral pelo tão falado comí-
cio de cientistas acham-se consignadas no primeiro volume (...). Pois bem, (...)
brilham pela ausência quaisquer alusões às descobertas do dr. Domingos Freire.
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Na verdade, os parágrafos dedicados a ele registravam a leitura de sua comuni-
cação e das conclusões enunciadas pelo delegado brasileiro, que rogara aos con-
gressistas que as discutissem. “Ora, nem esta discussão pedida, nem deliberação
alguma constam dos anais, salvo a aparecerem no 80o volume, a publicar nas próxi-
mas calendas gregas!” Acrescentava que as conclusões jamais poderiam ser sancio-
nadas em vista do que determinava o art. 10 do regulamento do congresso: “No que
concerne às questões científicas, teóricas, não serão de modo algum votadas nem
serão objeto de resoluções; isso só poderá acontecer com questões de caráter prá-
tico, administrativo”. Satisfeito por haver desmanchado a ilusão em que viviam os
“crentes” de Freire, os que liam “religiosamente” seus artigos, informou que os anais
ficariam à disposição do público na Academia, e que as resoluções finais do con-
gresso seriam publicadas em O Brasil-Médico (O País, 22/11/1896).

A combalida trincheira em que se meteu o inventor da vacina recebeu, então,
providencial reforço de um crente. O dr. Jorge da Cunha, clínico de Matias Barbosa,
longínquo povoado do Vale do Paraíba, externou sua indignação com o “malévolo”
ofício votado pela Academia. Sendo ela uma corporação consultiva, devia se limitar
a produzir comunicações do gênero em resposta a consultas do governo. O artigo
expunha uma das molas fundamentais do persistente processo movido contra Freire
desde o começo daquela década: o conflito entre duas gerações que disputavam a
hegemonia no campo médico nacional.

A Academia de Medicina em épocas passadas sempre punha em seus atos não
digo mais critério, porém certa reflexão própria de sábios e de velhos profissio-
nais encanecidos em longos estudos e prática prolongada de profissão. (...) Hoje
a rapaziada diz que a ciência não é privilégio dos velhos, nem a prática tampouco.
Cada um novel é um sábio; e todos julgam-se com direito às mais elevadas posi-
ções sociais e científicas. A Academia de Medicina está cheia de novos. (...) tenho
vacinado todas as pessoas da minha família e estou crente de que elas se acham
por muito tempo preservadas do contágio e infecção da febre amarela.
Sabeis mais, que as pessoas vacinadas na Paraíba do Sul atravessaram a última
epidemia, exceção de uma só, que contraindo a moléstia achou-se de pé logo no
terceiro dia. Devo, pois, correr, como faço, em vossa defesa...” (Recortes/COC).

Dias depois, em representação ao “cidadão ministro” Alberto Torres, o inventor
da vacina se pronunciou oficialmente contra o procedimento da Academia. A peça
principal de sua defesa era a carta enviada por Miranda de Azevedo de Budapeste,
cuja “pública-forma” seguia em anexo. Não cometera fraude porque se baseara em
documento autêntico, que o autorizava a publicar a notícia de que as conclusões
formuladas no congresso tinham sido aprovadas “pela seção respectiva”. Reiterou o
argumento interposto pelo colega de Matias Barbosa – uma corporação consultiva
só podia emitir pareceres mediante consulta prévia – e lembrou que já nem era
membro dela. “Estamos divorciados felizmente de presença e de espírito. Sendo
assim, com que direito (...) vem ela de férula em punho, profligar atos de que
autoritariamente se constitui mentor caricato?” A representação ao ministro conectava
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o episódio à rixa antiga que tinha com ele o dr. Souza Lima, “por motivo de todos
conhecido” (GN, 4/2/1896). Dias depois, os jornais veicularam mais um escrito de
Miranda de Azevedo, junto com certidão pela qual se responsabilizava, na forma da
lei, por tudo o que dizia ali. Alegava que não havia apresentado as tão faladas
proposições à assembléia geral por não ter sido inscrito a tempo pelo governo
brasileiro. Após a leitura da memória de Freire na seção coordenada por Thomas
Duka, colocara-as em discussão e elas foram aprovadas “por votação simbólica
como é costume em todas as assembléias deste gênero”.24

Esses pronunciamentos motivaram uma das réplicas mais furiosas de Carlos Seidl,
que ameaçou levar à redação de todos os diários os anais do congresso de Buda-
peste. No artigo anterior, mostrara que seu regulamento impedia a votação de ma-
térias teóricas controvertidas. Agora expunha as incongruências contidas nas pró-
prias conclusões de Miranda de Azevedo.

Vejam só que papel teria feito um congresso científico sancionando (...) conclu-
são desta ordem: o micróbio da febre amarela é ou o coccus de Freire ou o bacilo
de Le Dantec. Risum teneatis! Si n’est toi c’est ton frère. Coccus ou bacilo? Freire
ou Dantec? (...) A terceira conclusão é a que mais agrada o dr. Freire...: “On doit
continuer les expériences et les études sur les inoculations préventives du prof.
Domingos Freire contre la fièvre jaune (...)”. Como difere (...) daquilo que publi-
cou o dr. Freire! (...) há simplesmente a distância que vai do incerto ao definitivo
(O País, 12/12/1896).

Com base em artigo publicado na Revue d’Hygiène por um dos presidentes do
congresso, Seidl desmistificou a imagem que o público tinha do evento, e fez sumir
a monografia de Freire no enxame de trabalhos banais que congestionavam suas
seções. Segundo o dr. Émile-Arthur Vallin, no terceiro dia a maior parte delas estava
deserta. Qualquer um podia subir à tribuna para ler trabalhos ineptos, que não
interessavam a ninguém além do autor, que já remetera cópias a jornais científicos
ou pseudocientíficos. Defendia a criação de mecanismos para impedir que os con-
gressos internacionais de higiene resvalassem para a anarquia, o individualismo e a
publicidade. Teria sido assim a aprovação das descobertas do professor brasileiro?,
indagava Seidl com malícia.

A representação de Freire ao ministro foi respondida, também, por Alfredo Nas-
cimento, secretário-geral da Academia, Publio de Melo e Souza Lima (Recortes/
COC). Melo fora relator de parecer sobre a profilaxia da tuberculose criticado por
Freire. É provável que este tenha embirrado com a tuberculina, que os acadêmicos
reputavam eficaz para o diagnóstico nas vacas. Já emitira parecer oficial contra
Koch. Souza Lima pronunciou-se como presidente e como declarado desafeto pes-
soal. A instituição não transgredira seus estatutos ao denunciar a inverdade escan-
dalosa apregoada por aquele profissional que se colocara
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na posição deplorável de um charlatão ou embusteiro vulgar (...) atraindo antipa-
tias pela imodéstia desabusada com que fala de si, fazendo a apologia dos seus
próprios trabalhos e a apoteose de sua própria personalidade, procurando depri-
mir e amesquinhar todos aqueles que não aceitam (...) cegamente a ortodoxia de
suas pretensões científicas (...). Simplesmente repugnante e detestável! (...) todos
viram e sabem os conceitos que externou o dr. Freire contra Sternberg e o pró-
prio Koch, negando-lhes competência para julgarem dos seus trabalhos (...) Quem
pode tomar a sério as explosões de um orgulho mórbido desmedido, que levam
o dr. Freire a inculcar-se ele próprio precursor de Pasteur! como se lê no seu
último manifesto ao mundo científico!

O artigo feria impiedosamente outros pontos vulneráveis do adversário. Os pode-
res públicos subsidiavam seu instituto, mas as presumidas descobertas eram sempre
preteridas nas deliberações oficiais sobre o saneamento do Rio de Janeiro. Nos deba-
tes acadêmicos, como o que se estava travando sobre a soroterapia na febre amarela,
era consenso entre os médicos que nada se sabia sobre a verdadeira causa da doença.
Tanto era assim que no Parlamento um deputado acabara de propor um prêmio a
quem desvendasse o mistério. Ao pisar naquela armadilha que Freire plantara na
representação ao ministro – o “motivo de rixa antiga, de todos conhecido” –, Souza
Lima espumou.

Ele refere-se naturalmente ao concurso em que entramos para a cadeira de quí-
mica orgânica, que eu perdi (...). Porém, isso seria um motivo pueril e fútil, tendo
eu em outro concurso anterior, em que éramos quatro candidatos, sido colocado
em primeiro lugar e o dr. Freire em terceiro, entrando também nessa ocasião para
a escola porque havia três vagas. (...) Ainda mais, não tive eu ocasião de ver
depois o dr. Freire concorrer para a cadeira de química orgânica, então criada na
Escola Politécnica, e perder esse concurso, sendo classificado em terceiro lugar,
quando já lente dessa cadeira na Escola de Medicina. (...) Portanto pago com
usura do desastre que sofri, vingado à saciedade com o revés maior que lhe foi
infligido (...). Não, não odeio o dr. Freire, enoja-me simplesmente tanta fatuidade
e filáucia (amor-próprio, egoísmo). (“A sanção de Budapeste”, Recortes/COC)

O ataque reacendeu a fúria retórica de Freire, que se derramou por dois extensos
artigos escritos em 9 e 11 de dezembro de 1896. No primeiro, rebateu as críticas a
suas realizações científicas e institucionais.25 No segundo, revolveu a velha ferida
que estava na origem daquela implacável inimizade. Perfeitamente à vontade, Freire
esbanja verve e malícia ao rememorar os concursos que disputaram na faculdade,
sobretudo o que lhe dera a cadeira de química orgânica e biológica. Os leitores do
jornal assistem, então, à transmudação do vetusto Souza Lima – nove vezes presidente
da Academia de Medicina! – num rapazola trêmulo que embatuca diante da prova
escrita. De repente, sai em disparada para “certo gabinete particular”, onde se demora
sob as vistas do bedel que não o deixa consultar “papéis que não fossem aqueles de
absoluta necessidade para a respectiva operação”. Ao narrar as circunstâncias do
concurso anterior, faz os leitores se comoverem com a coragem do jovem que se
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engajou na Guerra do Paraguai e, recém-chegado do “campo da honra”, enfrentou
um comodista impatriótico que se deixou ficar no Rio a chupar os proventos dos
ausentes, exercitando-se, como interino, nas disciplinas para que projetava concorrer.

Quando Olaus perguntou a um guerreiro norueguês qual era a sua força, ele
respondeu...: A minha espada.
Assim o homem de ciência, quando é assaltado, vai à sua estante e mostra aos
seus inimigos os livros em que estão estampados os seus trabalhos, repetindo:
Esta é minha força!
Não acabaria nunca se fosse dar importância às mil tolices que o dr. Souza Lima
intercala no seu artigo pirlimpimpim (...). E já estou quase amaldiçoando a
minha paciência de aturar um amolador que, teso nos seus borzeguins, acredita
que é dominador da medicina e dos médicos do Brasil, o grande árbitro auto-
crata das questões de que ele nada entende, personagem grotesca e irrisória, a
quem para terminar aplico o estribilho dedicado à marquesa de Pretintaille do
antiqüíssimo regime: “Vils rôturiers/Respectez les quartiers/De la marquise de
Pretintaille” (Freire, 1896a)

Atracados, Freire e Souza Lima reencenaram na imprensa todas as provas passa-
das e travaram caudalosa guerra de citações nas disciplinas em que atuavam –
química e medicina legal, respectivamente –, um tentando demolir a reputação do
outro. Contudo, no artigo com que pretendeu encerrar a querela, Souza Lima dei-
xou entrever uma pequena incerteza quanto à acusação principal contra Freire.
Quando chegassem os últimos volumes dos Anais do VIII Congresso Internacional
de Higiene e Demografia (faltavam dois), ficaria definitivamente desmascarada a
impostura do presumido sábio. Assim como este se rendera, a contragosto, à evi-
dência de que a “sanção” de Budapeste reduzia-se a alguns parágrafos escritos pelo
delegado brasileiro e submetidos a inexpressiva votação simbólica em uma das
muitas seções do congresso, Souza Lima admitia que esse pouco representava mais
do que a anulação desejada pela Academia. A cansativa repetição de opiniões ad-
versas de médicos europeus já não tinha mais a eficiência necessária para impedir
que o prestígio de Domingos Freire escapasse por essa fresta.

Souza Lima depôs a pena fazendo votos para que “as linhas em que exercemos
as nossas atividades conservem as características das paralelas”. Freire, que não lhe
cederia a última palavra, despediu-se afirmando que o César todo-poderoso da
Academia saíra corrido da discussão com suas intrigas desmanchadas. Nesse estágio
da rancorosa polêmica, obteve um apoio valioso que ajudou a neutralizar, no âmbi-
to do governo e entre os colegas de profissão, o isolamento em que o deixaram os
acadêmicos. Em 22 de dezembro de 1896, Azevedo Sodré declarou que O Brasil-
Médico (p. 432-3), do qual era diretor e redator-chefe, não queria

decididamente acompanhar a Academia Nacional de Medicina na tarefa impatriótica
e injusta que tomou sobre seus ombros; ao contrário, compraz-se em enviar ao
professor Domingos Freire um voto de plena animação para que continue em
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seus estudos, ele que, nesta terra onde os sábios e investigadores surgem por
encanto de todos os lados, sobraçando bagagem científica vazia e insubsistente,
é um exemplo vivo do amor ao trabalho, da dedicação pelo estudo do laboratório
e da tenacidade na luta em prol dos interesses da medicina brasileira.
Sem querer entrar na apreciação do trabalho lido em Budapeste, O Brasil-Médico
poderá quando muito não considerar ainda plenamente confirmada (...) a desco-
berta do ilustre professor; em hipótese alguma, porém, deixaria de reconhecer
que (...) honra a ciência em que se graduou e a pátria que deve orgulhar-se de
considerá-lo filho.26

A controvérsia motivada pela “sanção de Budapeste” esgotou-se aí. Apesar da
resistência tenaz de Domingos Freire, o estrago causado pelos persistentes inimigos
foi, sem dúvida, maior dessa vez. O prestígio de sua vacina, a credibilidade de suas
teorias e a legitimidade de seu instituto saíram abalados da refrega. Além disso, a
contracorrente em que navegavam intensificou-se, na virada de 1896 para 1897, com
a súbita irrupção na imprensa médica e leiga de vários postulantes ao título de desco-
bridor do germe e do imunizante da febre amarela. Não obstante, continuou a vaci-
nar, publicando nos diários da capital, de tempos em tempos, anúncios como este:

Vacinação contra a febre amarela por meio das culturas
 atenuadas do micróbio da febre amarela.

Autorizada por aviso no 4.546 de 9 de novembro de 1883
e pela Junta de Higiene Pública, em sessão de

16 de outubro do mesmo ano. Adotada pela seção III
(higiene e moléstias dos países quentes), do

Congresso de Higiene e Demografia,
reunido em Budapeste em 1894.

Os nacionais e estrangeiros recém-chegados a esta cidade e
todos em geral, que desejam recorrer a este meio preventivo, cuja
eficácia já tem sido comprovada em numerosas epidemias, podem

dirigir-se ao Instituto Bacteriológico do dr. Domingos Freire,
Praça da República no 2,

do meio-dia às 2. As vacinações são gratuitas.

No relatório de atividades do instituto (“fundado por Benjamin Constant, sub-
vencionado pelo Congresso Federal e pelo conselho municipal”), lê-se que a vacina
fora remetida a várias cidades de São Paulo, Minas Gerais e Pará, à requisição das
municipalidades ou de clínicos locais. Constavam, até, encomendas das Antilhas
inglesa e espanhola, fato que outras fontes confirmam.27 O relatório consignava
compromissos internacionais: Congresso Pan-Americano no México; comitê para
erguer estátua em homenagem ao eletroterapeuta Duchenne de Boulogne; come-
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moração do centenário da descoberta de Jenner organizada pela Sociedade Russa
para a Proteção da Saúde Pública. Relacionava trabalhos publicados ou ainda inédi-
tos sobre febre amarela, câncer e bacteriologia dos pós medicamentosos, assim
como serviços prestados pelo instituto durante o ano de 1896: exames microscópi-
cos de urinas, escarros e peças anatomopatológicas para diagnósticos clínicos; ob-
servações ozonométricas sistemáticas da atmosfera, com publicação, o ano todo,
nos jornais mais lidos, de resumos, mapas e gráficos. Houvera, inclusive, consulta
de um intendente municipal do Rio sobre as vantagens de um “pavimento sanitário”.

Tudo indica que foi concebida nessa época a bandeira tricolor que passou a
tremular na fachada do instituto. O preto simbolizava o vômito, o amarelo, a icterí-
cia e o vermelho, as hemorragias.28 Além de simbolizar a febre amarela, constituía
mais uma marca de distinção do laboratório de Domingos Freire na geografia da
cidade e na geopolítica da medicina experimental. Reforçava a imagem beligerante
de uma trincheira ou um baluarte erguido para tornar inexpugnável a descoberta
que tantos cobiçavam. Imagem oportuna, porque as hostilidades contra ela estavam
crescendo. Pior: ultrapassavam as fronteiras da corporação médica, e isso era a
contrapartida da iniciativa do próprio Freire de introduzir a “multidão”, sob a forma
de abaixo-assinado, no teatro da guerra. Dentre os novos adversários que afloraram
no campo dos profanos, destaca-se o conde de Figueiredo Magalhães, tubarão das
finanças no Império e na República, protagonista de grandes especulações urbanas,
personagem poderoso na colônia portuguesa do Rio e de São Paulo. Em artigo
publicado no Jornal do Commercio, em 28 de janeiro de 1897, advertia:

A nova cruzada levantada contra as afirmações do sr. dr. Freire (...) condena
absolutamente as inoculações, que S.S. faz no homem (...). E como o maior nú-
mero das vítimas de tal atentado é sempre fornecido por compatriotas meus
recém-chegados, ocorre-me o duplo dever de preveni-los, recomendando-lhes:
que não se deixem vacinar com a chamada Vacina Freire, porque ela só pode
causar-lhes a infecção da mesma doença ou de qualquer outra podridão (que
quando não mata, amolga), mas nunca dar-lhe a imunidade inocentemente
preservativa, que o referido doutor quer atribuir-lhe. (...) rogo-lhe, senhor reda-
tor, que, a bem da humanidade, transmita ao público o aviso que lhe faço, à
sombra do provérbio que diz: quem me avisa, meu amigo é.

A bomba foi lançada num momento em que a imprensa insuflava na opinião
pública a expectativa de que era iminente a revelação dos segredos da febre ama-
rela por Giuseppe Sanarelli. Todos os dias publicavam-se transcrições de jornais
platinos e telegramas relativos à descoberta do verdadeiro micróbio pelo sábio
italiano. Mas Freire ainda tinha partidários fiéis. Um deles era Campos da Paz, seu
sucessor na cátedra de química orgânica e biológica. Em março de 1897, comentou
o desabafo externado em O País por “Pojucan”. Traduzindo sentimento generaliza-
do de perplexidade, este cronista apelara ao governo para que encontrasse um
meio de decidir se o micróbio da febre amarela estava ou não descoberto. O gover-
no não podia intervir no assunto senão atestando a sua crença, que era a dos
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Notas

1 Theodor Albrecht Edwin Klebs (1834-1913) estudou em Königsberg e Würzburg, trabalhou com Virchow,

em Berlim, depois foi professor em Berna, Würzburg, Praga e Zurique. Em 1895, emigrou para os

Estados Unidos e lecionou no Rush Medical College (Chicago). Retornou à Europa em 1900 e trabalhou

em Hannover, Berlim, Lausanne e, por último, Berna, onde morreu aos 79 anos. Além de andarilho, foi

pesquisador prolífico. Publicou importante memória sobre feridas por armas de fogo (1872) e diversos

trabalhos sobre febre entérica, peste bovina, vaccinia, sífilis, tuberculose e difteria, cujo bacilo desco-

briu. Segundo Bulloch (1938, p. 376), “Klebs era um dos primeiros em cada avanço da bacteriologia mas

teve a infelicidade de perder quase toda descoberta que acabou se revelando correta”. Em 1878, come-

çou a pesquisar o germe da malária, endêmica na campanha romana, com Tommasi Crudelli, da Univer-

sidade de Roma. Encontraram o Bacillus malariae, vegetal microscópico que residia no solo, sob a

forma de esporos, flutuava no ar, mas não era encontrado em águas estagnadas. Diversos investigadores

italianos e franceses confirmaram o bacilo. Descrição destas pesquisas acha-se em “Do bacillus malariae”

(UM, 1881, p. 82-6).

2 Lacaz (1966, v. 2, p. 14) observa que muitos grandes nomes da medicina brasileira não passaram dos

50: “Apenas 49 viveu o (...) barão de Torres Homem. Não viveu mais o seu contemporâneo professor de

clínica médica, o ilustre Domingos de Almeida Martins Costa. Apenas 45 anos a vida de Francisco de

Castro, apenas 47 a de Pedro de Almeida Magalhães, Miguel Pereira, Eduardo Chapot Prévost, Oswaldo

Cruz, apenas 46 a de Nina Rodrigues”. Ver ainda Blake (1970, v. 2, p. 245-6); Magalhães (1932); Impren-

sa Médica (out. 1907, p. 346); BM (1906, 1907, p. 389-91; p. 439-40) e Mendonça (1908).

3 Esta “parte” relativa ao exame da urina enfeixava artigos publicados em BM com base em notas

tomadas em cursos em Berlim, onde ouvira Ehrlich, Litten, Neumann entre outros. Pretendia publicar as

partes concernentes a escarros, sangue, fezes, exsudados, suco gástrisco, vômito, secreção nasal, saliva

e secreções dos órgãos sexuais. O prefaciador, Francisco de Castro, escreveu: “Em matéria de química

políticos, redargüiu Campos da Paz (A Cidade do Rio, 26/11/1896; JC, 21/1/1897;
Recortes/COC).

A situação era, portanto, bastante confusa. A cada verão que passava, a doença
fazia os estragos habituais, indiferente aos esforços de prevenir suas irrupções,
conter sua propagação ou curar suas vítimas. A cotação dela – sob o aspecto dos
interesses econômicos e políticos que contrariava – crescia a cada ano em virtude
da intensificação da corrente imigratória européia, e da expectativa de que o Rio de
Janeiro fosse submetido, com urgência, a drástica cirurgia urbanística. O “sanea-
mento da capital” estava na ordem do dia, mas seu encaminhamento era bloqueado
pelo enigma febre amarela. E eram tantos os sábios debruçados sobre ele, tão
variadas as configurações possíveis, que a opinião pública, os agentes econômicos
e os políticos exigiram a intervenção do Estado no terreno minado da investigação
científica. Nem que fosse para colocar alguma ordem naquela cacofonia de idéias.

Vamos então examinar as conseqüências disso e abrir a grande angular sobre os
demais personagens implicados na caça ao micróbio da febre amarela.
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aplicada ao diagnóstico nada possuímos de lavra ou mente própria. Os expositores a cuja consulta

habitualmente nos socorremos, sobre incompletos, são quase todos muito atrasados. Compreende que

me refiro aos livros franceses, sob cuja tutela espiritual temos vivido e vamos vivendo comodamente.

Contra esta estagnação da rotina, que nos sitia e entorpece, o seu livro é uma senha de luta e o seu

exemplo um pregão de vitória” (apud Seidl, BM, 8/7/95, p. 207).

4 A seqüência operatória de Rosalina foi boa, mas Maria faleceu no pós-operatório. O primeiro trabalho

que se publicou aqui sobre o assunto parece ter sido “Teratologia. As irmãs Pultz” (UM, 1887, p. 320-5).

Chapot Prévost tornou-se muito popular no Brasil depois da operação. “Falando corretamente vários

idiomas, jovial, expansivo e insinuante, (...) [era] professor vivamente apreciado pelos alunos (...). Coe-

lho Neto, homenageando-o, narrou em cintilante crônica esses trabalhos.” Seus funerais foram uma

“apoteose” (Lacaz, 1966, p. 14). Chapot Prévost publicou também Novo xifópago vivo (1901); Xifo-

toracopago operado (1902); Réponse a Doyen (1902); Novo teratópago brasileiro vivo (1905) (DLarousse,

v. 14, p. 6.633; v. 12, p. 5.539).

5 Nessa carta (26/5), Chapot Prévost explicou como Freire chegara àquela imagem: “Fixados os germes

pelo calor sobre uma lamínula que apresentava em uma de suas faces o mesmo defeito do vidro

assinalado acima (defeito comum de encontrar-se, como todos sabem), foram eles corados durante 24

horas com o pardo de Bismarck e, depois de lavados em um pouco d’água, deixados durante 24 horas

no álcool absoluto. Por esta enérgica ação descorante, desapareceu completamente a imagem dos mi-

cróbios e ficou somente a do defeito da lamínula, que foi então muito fielmente reproduzida pela

fototipia”.

6 Fajardo (BM, 15/6/1894, p. 177-80). Entre outras realizações científicas importantes, Golgi estabeleceu

com precisão as diferenças entre malária grave e perniciosa, assim como entre as febres intermitentes

terçã e quartã (ciclo de Golgi). Na carta escrita em 18/8/1893, comentava duas preparações de sangue

malárico “muito bem executadas” que recebera de Fajardo.

7 BM (22/1/1892, p. 24; 8/12/1895, p. 386). À mesma época ingressou Jorge Torres da Costa Franco com

memória acerca “Do valor da bacteriologia na diagnose e terapêutica da diarréia verde bacilar” (Anais

da AMRJ, 1896, v. LXII, p. 2-75). Era filho do barão de Pedro Afonso, que fabricava a vacina antivariólica

no Rio e que logo iria fundar o laboratório de Manguinhos.

8 O País (20/7/1894). Seidl dissera que a linguagem de Fajardo fazia o efeito de “um látego vibrado por

mão hercúlea” (O País, 16/7/1894). Freire então perguntou se não conhecia “aquele som seco, especial,

exalado pela alma de certo instrumento de invenção norte-americana para vingar as ofensas recebidas”.

Seidl replicou: “Esta frase (...) foi decifrada com grande dificuldade por matador de charadas a quem

consultei. Significa que o dr. Freire, em resposta a argumentos científicos que lhe são endereçados, está

resolvido a recorrer à autoridade infalível de um Smith Wessen ou um Hopkius e Allen (...) é pena que

esses dois inventores americanos não se tenham especializado na bacteriologia para intervirem de modo

correto e valioso na discussão” (O País, 21/7/1894).

9 É o que se lê no necrológio publicado por ocasião de sua morte, em 2 de junho de1900, quando

completava três anos como presidente da Academia de Medicina, onde ingressara em 1877 (BM, 8/6/

1900, p. 191-2). Sobre o personagem, ver sobretudo Carrara, 1996.

10 O País (28/7/1894). Seidl denunciara a morte por febre amarela de um redator do próprio jornal,

vacinado. Freire retrucou que vacinara outras pessoas naquela redação. “As exceções só servem para

confirmar a regra. Também as inoculações anti-rábicas de Pasteur não são infalíveis.” E menciona a
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morte recente de um estudante de medicina que fora tratado pelo método Pasteur mas sucumbira à raiva

(O País, 31/7/1894).

11 “Os anais foram chamados, por diversas vezes, a emitir sua opinião a respeito da febre amarela e das

tentativas de vacinação contra a doença. Nós sempre nos havíamos recusado a fazer isso, por acreditar-

mos que a questão não se tinha ainda colocado no terreno científico, apesar dos esforços daqueles que

a haviam abordado. Parecia-nos inútil nos envolvermos numa longa discussão com o fito de estabelecer

esse resultado negativo. Tal discussão acaba de ser feita com autoridade pelo senhor Sternberg.” Adiante

lê-se ainda: “não há prova satisfatória de que o método de vacinação praticado pelo dr. Freire tenha

qualquer valor profilático” (Annalles de L’IP, n. 4, 25/4/1890, p. 253).

12 Em Les microbes, les ferments et les moisissures (1886), Trouessart escrevera: “Os médicos brasileiros,

notavelmente o dr. Domingos Freire, descreveram e desenharam recentemente pretendidos micróbios

observados por eles nas dejeções dos doentes atacados de febre amarela. Mas estes desenhos são pela

maior parte pura fantasia ou traem uma grande inexperiência (...); é assim que se tem figurado como

micróbios até bolhas de ar (...). Quanto às tentativas de vacinações feitas pelo dr. Freire, as estatísticas

apresentadas estão longe de ser favoráveis ao seu processo” (apud Seidl, O País, 13/8/1894). Um ano

depois, retificou: “Somos tanto mais felizes de poder aqui fazer justiça aos trabalhos de Freire, quanto as

poucas palavras consagradas a suas pesquisas em nosso livro recentemente publicado (...) eram apenas

o resumo de informações de segunda mão, evidentemente errôneas ou ministradas de má fé. (...) É inútil

insistir sobre estes algarismos (os das estatísticas) que falam por si mesmos. Eles têm bastante eloqüên-

cia para pôr Freire acima dos ataques interessados, que sua corajosa empresa suscitou-lhe em seu país

natal e que são uma aproximação de mais a estabelecer entre o distinto professor da faculdade do Rio

e o ilustre mestre francês cujas pegadas ele tem sabido seguir tão bem” (Revue Scientifique, Paris, 8/1/

1887, apud Freire, O País, 31/7/1894).

13 Citou Billings (Original investigations, p. 111) e Reeves com a intenção de mostrar que tinham

encontrado micrococos nos tubos que ele, Freire, entregara a Sternberg no Brasil, não obstante este

tivesse dito, na p. 29 de seu relatório, que não os encontrara em nenhum caso. “Isto define o homem!!”

(O País, 16/8/1894).

14 Além de Debove, Maillart e Lichtein, Seidl citava: Hayem (Therapeutique, agents physiques et naturelles,

1894); Carlo Zucchi (Clinica idrotherapica) e Winternitz (Die hydrotherapie auf physiologischer und

Klinischer Grundlage). Em comunicação à Sociedade de Medicina e Cirurgia, dissera: “Há sintomas na

febre amarela contra os quais não é impotente a terapêutica bem orientada e equilibrada, mas o morbo

em si permanece inatacável (...). Eis porque assentimos plenamente com a asserção de Bérenger-Feraud:

“Malgré un luxe apparent de méthodes curatives, le traitement de la fièvre jaune n’existe pas encore, en

réalité” (BM, 1/7/1894, p. 147).

15 O País (20/8/1894). Aludia a um discurso favorável a Sternberg proferido por W. Havelburg na

Sociedade de Medicina Interna de Berlim (referido no Berline Klinische Wochenschrift, 1892, p. 341);

citava também Cornil e Babés (1890, v. 2, p. 157): “É preciso também encarar com muita reserva os
micróbios encontrados em grande número por Billings nos órgãos que sucumbiram à febre amarela.
Billings descreve-os como pertencentes ao grupo dos bacilos.” Citava, ainda, carta do próprio Billings

(6/3/1889), no Medical Register (Filadélfia), descrevendo um grande bacilo.

16 O Instituto Pasteur, inaugurado em Paris em novembro de 1888, destinava-se, em tese, ao tratamento

da raiva. Os recursos para ampliá-lo afluíram após a comunicação de Roux em Budapeste. Nova subs-

crição pública, por iniciativa de Le Figaro, permitiu a instalação em Villeneuve-l’Étang do serviço de

imunização de cavalos para a produção do soro antidiftérico, logo de outros imunobiológicos. Na im-
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prensa médica brasileira, um dos primeiros trabalhos é de Havelburg e Lima (BM, 8/11/1894). Sobre os

institutos soroterápicos criados no país ver Benchimol (1990), Benchimol e Teixeira (1993).

17 Demitiu-se por meio de ofício lido em sessão de 27/12/1894 (Pasta Academia Nacional de Medicina).

De acordo com Souza Lima (15/12/1896, Recortes/COC), fê-lo “acintosamente”, injuriando a corporação.

Em outro artigo, comparou-o ao “ingrato e perverso médico francês J. Fort”. E sugeriu: “Em vez de

Domingos Freire, assine-se Domingos Fort, que lhe fica bem.” Em 23 de julho, Lacerda e Publio de Melo

tinham proposto a eliminação do dr. Fort da lista de membros correspondentes estrangeiros pois, em

livro recém-publicado (Récit de ma vie), irrogara “as mais acerbas injúrias ao caráter, aos costumes e aos

sentimentos dos brasileiros”. A Sociedade de Medicina e Cirurgia também aprovara moção de protesto

(BM, jan. 1897, n. 4, p. 31-2; 1/8/1896, p. 253).

18 Sem descuidar dos aliados externos, reproduzia as “animações” que recebia deles. Eram comentários

educados, curtos, acusando o recebimento do último livro, Fièvre jaune et ses inoculations préventives.

O já citado De Pietra Santa o elogiou e resumiu no Journal d’Hygiène (30/7/1896). Fadden Gaston, de

Atlanta, e J. Monjarás, inspetor-geral de saúde de Potosi, limitaram-se a felicitar o autor. A carta mais

entusiástica era do dr. Bourdon, presidente da Sociedade Terapêutica Dosimétrica de Paris. Tais opiniões

“abalizadas” reforçavam a acabrunhadora sensação de desprestígio e isolamento que a polêmica de 1894

deixara entrever. Outro que referendava o micróbio era Griffiths, membro da Sociedade de Química de

Paris e da Sociedade Real de Edimburgo, autor de trabalhos sobre o Peronospora infestans e as ptomaínas

da coqueluche e do sarampo. Teria escrito: “1) O micróbio da febre amarela foi descoberto por Freire.

Ele se desenvolve sobre gelatina nutritiva e reproduz a moléstia em coelhos e outros pequenos animais”

(apud Freire, 1897a; 1896d).

19 “Nós abaixo assinados, moradores nesta capital, nacionais e estrangeiros, atestamos que fomos nós e

nossas famílias vacinados contra a febre amarela pelo método descoberto pelo dr. Domingos Freire e

que até a data presente nos temos que felicitar por essa aplicação que nos tem premunido contra tão

terrível mal, por isso espontaneamente fazemos esta declaração que julgamos ser para bem público

chamando para ela a respeitável atenção dos dignos membros do Congresso Federal, rogando a gene-

ralização e a sanção para esse meio profilático” (16/10/1896, Recortes/COC).

20 Entre 38 estabelecimentos beneficentes ou educacionais da capital federal e dos estados que o gover-

no subsidiava com a soma global de 800 contos (lei no 428, de 10/12/1896), o instituto de Domingos

Freire vinha em 27o lugar, com dez contos anuais. Recebia mais que o Instituto Pasteur (cinco contos) e

a Academia Nacional de Medicina (quatro contos) e menos que a Policlínica do Rio de Janeiro (12

contos), o Instituto de Cegos e Surdos-Mudos (20 contos) ou a Santa Casa da Misericórdia (100 contos).

Pela lei no 236, de 13/4/1896, votada por não ter sido incluída no orçamento municipal em vigor a

subvenção ao instituto, o prefeito Francisco Furquim Werneck de Almeida sancionou resolução do

Conselho Municipal de pagar pela verba “eventuais”, desde 1o de janeiro, um conto mensal. A subven-

ção municipal foi elevada a 1 conto e 500 mil réis mensais no orçamento de 1898 (lei no 494, de 22/12/

1997, art. 34), o que equivalia a 16,66% do total absorvido pelas instituições subsidiadas pela prefeitura

por semestre (54 contos). Souza Lima (GN, 6/12/1896, Recortes/COC) espumou: “desenvolveu o dr.

Freire toda a sua atividade para provar a importância dos seus trabalhos (...) por meio de artigos,

conferências públicas e peditórios a deputados que finalmente se compadeceram da sorte do instituto

ou dele” (Coleção das leis, 1898, p. 68-9; “Instituto Bacteriológico Domingos Freire. Requerimento...”,

1899, AGCRJ, 45-1-36).

21 Ver, por exemplo, artigo em que Azevedo Sodré condenava a dispensa de exames de suficiência a

profissionais formados no exterior (BM, 22/12/1896, p. 432-3).
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22 O País (19/11/1896) e BM (nov. 1896, n. 44, p. 397-8). Na mesma coluna, era transcrito telegrama de

Sanarelli à redação de O País (17/11), qualificando de “precipitada” a notícia de que já tinha solucionado

a etiologia da febre amarela. A eleição de Seidl para o cargo de primeiro secretário da Academia foi

noticiada junto com a nomeação de Eduardo Chapot Prévost para o Conselho Municipal de Higiene e

Assistência Pública, em lugar de Oswaldo Cruz, que recusara o convite. O conselho, instalado em 11 de

julho, tinha como presidente e vice-presidente Rocha Faria e Nuno de Andrade, respectivamente (BM,

15/8/1896, p. 271).

23 Contradizia a sexta conclusão formulada em Budapeste: “Empregando-se os meios aconselhados pela

higiene, isto é, a profilaxia, a desinfecção e o saneamento das cidades, pode-se fazer desaparecer o

germe produtor da febre amarela, como já se fez em Campinas, cidade do Estado de São Paulo (Brasil)”

(Freire, 1895d, p. 11-2). Paradoxalmente, pedia mais quarentenas e isolamentos para a febre amarela: “o

seu germe entra fresco e lépido pela barra como qualquer navio mercante (...) a continuarmos assim,

havemos de tornar a assistir a muitas catástrofes semelhantes à do Lombardia, de dolorosa memória”.

Seidl virou contra ele o episódio do navio italiano. “O seu dever, como diretor de um laboratório

subvencionado pelos governos federal e municipal, era fazer-se lembrado com insistência nesse mo-

mento, em que perigava o bom nome de nossa Pátria, (...) em que a própria higiene falhou! Se da parte

das autoridades sanitárias nenhuma voz se ouviu para reclamar a sua vacina, um tal esquecimento não

lhe é nada honroso. As cruzes que assinalam, na Ilha Grande, os túmulos de muitas dezenas de mari-

nheiros, devem ser um remorso eterno para o sr. dr. Freire, que poderia nesta ocasião ter esmagado

todos o seus adversários (...). Dar-se-ia o caso que a vacina do dr. Freire não se preste a estas provas

solenes e públicas, e só prefira modestamente o anonimato dos cortiços, onde as estatísticas e os

cálculos de Jemble se fazem menos incomodamente?!” (O País, 12/12/1896).

24 Lamentava que se procurasse decidir sobre a verdade científica de uma teoria por moções e represen-

tações ao poder executivo; alegava, ainda, que suas intervenções no Congresso tinham beneficiado

outros brasileiros. “quando contestaram a Laveran a sua descoberta (console-se o dr. Freire que por lá

também existe disso), trouxe em apoio de sua doutrina as investigações brasileiras dos drs. Fajardo e

Lutz. Quando se tratou do beribéri (...) referi as pacientes investigações do ilustre dr. B. Lacerda”

(“Trabalhos do dr. Freire em Budapeste”, escrito em 10/12/1896, Recortes/COC).

25 “Demos, porém, que Koch haja censurado a minha técnica, como diz o dr. Souza Lima; assiste-me o

direito de censurar também a técnica de Koch.” Teria sido “a causa do desastre que ele sofreu com a

aplicação da sua tuberculina” (Freire, 1896a). No capítulo “O desenvolvimento da vacina contra a febre

amarela”, aludi à carta do bacteriologista alemão lida na Academia em janeiro de 1886.

26 No mesmo artigo terçava lanças por Hilário de Gouveia, professor de clínica oftalmológica, ex-

presidente da Sociedade de Medicina e Cirurgia, perseguido por suas simpatias pelo regime monárquico.

Freire odiava-o pelo mesmo motivo. Sodré defendeu os dois em nome dos princípios republicanos e dos

interesses gerais da classe médica, que devia resistir coesa à politicagem e ao “germe da dissolução” do

ensino médico. Repudiava a dispensa de exames de suficiência a profissionais formados “de cambulhada”

no exterior, pondo em risco “os foros e supremacia do ensino oficial brasileiro”. Esse nacionalismo

canalizava simpatias para Freire, uma vez que seus adversários não escondiam a simpatia por Sanarelli.

Souza Lima externou surpresa com a maneira injusta como fora julgada a Academia. Sua carta é um

modelo de resiliência. Cada parágrafo começa com uma negativa de más intenções e termina reafirman-

do-as (BM, jan. 1897, n. 4, p. 31-2). O artigo de Sodré provocou dissensão pouco usual na redação do

principal periódico médico do País. Divergindo da opinião de seu fundador, diretor e principal redator,

que, em geral, representava a opinião do jornal, Seidl repudiou o manifesto de 19 de novembro, “auto-

apoteose grandiloqüente” de Freire, “inimitável catilinária contra os que se têm recusado a jurar na sua

bandeira tricolor” (BM, jan. 1897, n. 3, p. 25-6).
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27 Encontram-se no Arquivo Nacional duas cartas expedidas pela legação britânica em Petrópolis ao

dr. Cupertino do Amaral (27/2/1896) e ao barão de Mamoré (4/3). Ao primeiro informava que o

oficial-médico do governo britânico estava “ansioso” para experimentar a vacina de Freire na ilha de

Antigua, onde irrompera uma epidemia de febre amarela. Na missiva ao barão de Mamoré, agradecia

a remessa de folhetos de Freire. “Fico ciente do que diz quanto às razões de não fornecer já o líquido

para as inoculações e peço a V. Exa. de não se incomodar mais nesse assunto” (AN, AP6, caixa 3, pac.

3/74, 74/2; pac. 20, doc. 84). Em seu relatório, Freire (1897d) registra: “só mediante um acordo com os

respectivos governos poderei fazer remessa do meu meio profilático, a fim de garantir a sua aplicação

rigorosa e a autenticidade dos resultados obtidos. Foi isto que respondi ao Exmo. sr. ministro de S. M.

britânica nesta capital; é isto que tenho respondido às diversas pessoas, autoridades oficiais ou não,

que do estrangeiro me têm dirigido idêntico pedido.”

28 Odair Franco (1969, p. 48-9) refere-se à bandeira. Só encontrei confirmação do símbolo nas fontes

primárias geradas em 1895-1897. Além do artigo de Seidl já citado, assinalo explicação do próprio Freire

(1896b, p. 94).
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