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O resultado desta negociação de natureza política em torno da questão de nature-
za científica – a verdade e o erro sobre a transmissão e profilaxia da febre ama-
rela – converteu a estratégia de Oswaldo Cruz em diretriz endossada oficialmente

pela corporação médica. É claro que o veredicto ficou aquém do que desejava o
comando da campanha, a qual precisou ser negociada em muitos outros fóruns,
dentro e fora do País: o Congresso, a imprensa, associações de classe, instituições
vinculadas à ciência internacional, instâncias diversas, conflitantes, do aparelho de
Estado e o próprio povo da cidade, a quem foram dirigidos sucessivos “conselhos”
elaborados com o intuito de difundir as novas crenças e produzir novo senso comum
a respeito de questões capitais da saúde coletiva e individual. O Congresso de
Medicina e Cirurgia foi, assim, apenas uma engrenagem da maquinaria política
subjacente à campanha contra a febre amarela, que já estava nas ruas. Os fatos
decorrentes da implementação da teoria havanesa iam sendo consumados conco-
mitantemente às negociações envolvendo a obtenção de instrumentos legais,
rearranjos institucionais, dinheiros, consentimentos e avalizações simbólicas. Tais
negociações, que consumiram todo o ano de 1903 e parte do de 1904, eram feitas a
reboque dos acontecimentos, que tinham abrangência muito maior do que a febre
amarela, ainda que fosse ela a condição sine qua non do saneamento da capital da
República. Pode-se dizer que todas as zonas e camadas, todos os seres, todos os
elementos móveis e imutáveis, recentes ou seculares da cidade eram literalmente
atropelados pelos acontecimentos desencadeados naquele período presidencial. As
fricções, as injustiças, os desmoronamentos e demolições, a enorme e prepotente
ingerência dos poderes públicos na vida privada dos habitantes do Rio de Janeiro
elevaram a temperatura social a níveis que nunca alcançara.

O objetivo aqui não é narrar os conflitos que marcaram o começo do século.
Contento-me com sublinhar algumas mudanças no padrão de repetição dos
acontecimentos, de reprodução de estruturas e comportamentos.

Ao defender a inclusão do combate ao mosquito à fórmula profilática já conhecida
da febre amarela, em 1902, Nuno de Andrade definiu seu encaminhamento como
“um mundo de trabalhos e mil mundos de lutas!” (Revista Médica de S. Paulo, p.
325). A redução da fórmula às equações necessárias para romper só alguns elos da
cadeia infecciosa pressupunha maneira de pensar diferente. A palavra “vetor”, muito
usada naquele contexto pelo grupo de Oswaldo Cruz, continha e veiculava a noção
geométrica que logo nos vem à mente, de um segmento de reta orientado para
alvos bem precisos.
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Em perspicaz análise da revolução pasteuriana, Bruno Latour substituiu o suposto
antagonismo entre a velha higiene dos miasmas e a nova ciência dos micróbios pela
imagem da retificação do curso de ação dos velhos atores à luz da estratégia proposta
pelos novos, realizando-se uma “tradução” recíproca de interesses vantajosa para as
metas que uns e outros perseguiam. A velha higiene tinha como característica
predominante a desmedida ambição: cada doença que se propunha a vencer requeria
batalhas num leque amplíssimo de frentes, contra as forças da natureza, contra a
topografia das cidades, contra os mais variados componentes da vida urbana. De
posse dos micróbios específicos a cada doença, os pasteurianos teriam assinalado
as batalhas prioritárias, “os pontos de passagem obrigatórios”, capazes de conduzir
as hostes da higiene às vitórias que tanto almejavam. Esta imagem, muito sedutora,
ajuda a pensar, ainda que seja fruto de uma depuração de acidentes, erros e
contradições que tornam as batalhas realmente travadas muito mais confusas,
ingovernáveis, com desfechos nem sempre favoráveis.

Os esforços que fizeram os crentes de Pasteur no Brasil para equacionar a febre
amarela à luz de micróbios específicos não eliminaram o caráter plural da estratégia
de luta contra a doença, mesmo no caso de Domingos Freire, que apontou para ela
a seringa armada de seu profilático. Pode-se argumentar que estavam errados, mas
isso só invalida os pontos de passagem que demarcaram. A lógica da construção e
validação das teorias microbianas redundava na convalidação, na reiteração da maioria
das certezas produzidas por clínicos e higienistas. A incipiência e infixidez das
estruturas e códigos sociais de conduta da ciência no Brasil, da ciência dos micróbios
em particular, deixavam seus processos e praticantes à mercê de um círculo muito
amplo de atores, influências e condicionamentos. As controvérsias que minavam a
prática e as teorias de clínicos, higienistas e bacteriologistas impediam a formação
de uma ponta de lança capaz de penetrar e desmanchar os conglomerados de
fatores biológicos, ambientais e sociais que constituíam as doenças.

A retificação de curso e mentalidade só apareceu sob a forma descrita por Latour
quando Oswaldo Cruz assumiu a direção da Saúde Pública. As diferenças são visíveis
na definição de um número limitado de doenças a atacar, na focalização dos vetores
da febre amarela e peste bubônica e na ênfase à vacina, que não foge à imagem de
um ponteiro direcionado para flanco específico da varíola.

Estas setas orientaram a ação das brigadas sanitárias de Oswaldo Cruz, conferiram
nitidez à sua ação no contexto caótico, tumultuário, do embelezamento e saneamento
do Rio de Janeiro. Conseguimos discernir suas trajetórias singulares por sobre ou
em meio à ofensiva comandada paralelamente pelos engenheiros contra muitos dos
alvos que a higiene viera sinalizando no século passado (e que os sanitaristas agora
julgavam irrelevantes). As ligações que foram desfazendo ou costurando as campanhas
sanitárias de Oswaldo Cruz no tecido social e urbano que se esgarçava puseram em
relação, movimento ou conflito uma multidão de atores que não estavam previstos
no momento em que a nova estratégia era apresentada, na simplicidade de suas
correlações experimentais, no V Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia. O
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tumulto tragou a vacina, a peste foi subjugada, a febre amarela desapareceu só
momentaneamente do Rio de Janeiro.

O esforço dispendido pelo alto comando sanitário no Congresso de 1903 não
bloqueou a maré montante das controvérsias na imprensa especializada e leiga, e
em todas as instituições médicas e profanas da cidade. Mas já se nota no próprio
uso que se fez do evento uma mudança em relação ao padrão das querelas científicas
anteriores. A validação de questões doutrinárias interpares e intramuros ganharia
densidade com a consolidação do Instituto de Manguinhos, a criação de um periódico
específico para os trabalhos experimentais em microbiologia e, sobretudo, com o
esforço deliberado de veicular a produção científica dos novos pesquisadores por
outros canais, conectando-a de forma menos pretensiosa, porém mais eficiente,
com a rede internacional da ciência.

Os quadros dirigentes do segundo escalão da Saúde Pública continuaram a tirotear
nas trincheiras profanas contra os críticos das campanhas sanitárias e os defensores
de concepções que julgavam caducas. O “moço” que assumira a chefia do serviço
em 1903 foi rapidamente guindado à condição de “sábio”. Foi talvez o último a se
apoderar do cetro tão disputado pelos bacteriologistas que entraram em cena no
último quartel do século passado. Mas como era diferente seu estilo! O fato de
coincidir com traços de personalidade sublinhados pelos biógrafos não elimina em
nada o caráter social inovador. É um “sábio” sob intensa exposição da mídia, mas
que se recusa a expor a matéria de seus pensamentos e concepções científicas à
curiosidade pública. O que os outros tinham de vaidosos, exibidos, este tem de
discreto. É um “sábio” que se consagra sobretudo pela habilidade de administrar, de
organizar equipes, não pela invenção de uma teoria ou tratamento médico. Sua
bagagem de cientista será doravante constituída, principalmente, pelo saldo simbólico
agregado dos trabalhos produzidos por seus subordinados, à margem da higiene, à
sombra da Diretoria Geral de Saúde Pública, em laboratórios que equipava e povoava
discretamente na fazenda de Manguinhos. O resultado só apareceu como subproduto
não previsto da “regeneração” da capital federal quando a poeira começou a baixar,
quando o vulto do “sábio” se deslocou para fora da cidade, além-mar, quando a
medalha de ouro obtida em Berlim, à custa da febre amarela, refletiu de volta para
os cariocas a imagem do monumento excêntrico que irrompera longe do coração
urbano, de frente para o mar, para o estrangeiro.

Na inauguração do eixo da avenida Central, em 7 de setembro de 1904, dia da
independência, a imprensa divulgou os vencedores do concurso internacional de
fachadas, selecionadas com base em critérios que visavam elevar aquele espaço ao
ápice da hierarquia arquitetônica da cidade. O monumento desgarrado no subúrbio
de Manguinhos, que Oswaldo Cruz construiu com verbas retiradas das desinfecções,
equiparava-se aos palácios da avenida Central em sua emergência volumétrica e no
requinte decorativo. As fachadas, tão importantes no imaginário da época, contribuíram
decisivamente para legitimar junto à opinião pública a instituição de pesquisa que
havia por trás delas, em ambientes assépticos, funcionais, que destoavam da feérica
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decoração mourisca. Já foram propostas várias interpretações para o simbolismo
desta arquitetura que ainda surpreende quem se depara com ela, imprevistamente,
ao trafegar por uma das neuróticas avenidas que cortam a região hoje.

Uns enfatizam a origem lusitana do arquiteto, que faria dele o portador de tradição
mourisca materializada em Alhambra. Outros sugerem um tributo à medicina árabe.
Para Olímpio da Fonseca Filho (1974, p. 11), Oswaldo Cruz copiou os pormenores
do Observatório Meteorológico de Montsouris, onde estagiara, com a intenção de
“chamar a atenção do público leigo para o instituto, dando à sua sede uma aparência
espetacular”. Há ainda os que se empenham em decifrar mensagens crípticas que o
maçom Oswaldo Cruz teria inscrito nos muros do monumento. Certos autores
reconhecem nos delicados e sinuosos arabescos deste “palácio das mil e uma noites”
ingredientes destinados a evocar os mistérios da ciência que ali se praticava. Foi
sugerida a afinidade entre os princípios geométricos que asseguram a repetição ao
infinito da ornamentação mourisca, os seus motivos florais e fitogêneos, com as
próprias regularidades do universo micro e macroscópico de que se ocupavam os
cientistas. O único testemunho indireto da opinião de Oswaldo Cruz encontra-se
em Ezequiel Dias (1972, p. 142), que transcreve sua resposta lacônica a quem lhe
perguntou por que escolhera estilo tão bizarro para o instituto: “Porque é o mais
bonito (...) e voltou a mirar enamorado a sua obra”.

Na leitura das reportagens publicadas nos jornais de época impressiona a rapidez
com que se foram cristalizando aquelas imagens que permeiam o senso comum até
hoje: do templo distanciado da ciência e, por extensão, do cientista como o homem
que veste o hábito de uma religião, ocupando Oswaldo Cruz o sacerdócio supremo
desse culto.

No Rio – escreveu o prof. Ernesto Bertarelli – ouvi algumas leves, veladas críticas
ao luxo da construção de Manguinhos; mas quem ali vai, reflete e pensa na
augusta missão daquele que é, no Brasil, o mais nobre templo de Minerva, acaba
por considerar injusta a crítica. Também os crentes, ainda que pobres, querem
que o templo de seu Deus seja rico de mármores, de obras de talha e de luz;
Manguinhos tem, de algum modo, a significação de um símbolo, e como um
símbolo deve falar à inteligência dos profanos. (Estado de S. Paulo, 5/9/1910)

Creio que essa representação, ainda operante, é a expressão mais visível e duradoura
da ruptura operada no começo do século com o modo como se fizera, verificara e
veiculara a ciência no Brasil no século anterior. Embora seja apenas uma das mediações
destinadas a afastá-la daquelas “mofinas” com as quais coabitara cotidianamente, o
castelo mourisco é o espelho em que a sociedade passou a ver refletidas suas próprias
mirações sobre algo que se tornou inatingível e indecifrável para ela.
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