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Introdução 

Este trabalho surgiu do meu gosto pela cidade de São Paulo. A possi
bilidade de constantes visitas à paulicéia para o recolhimento de fontes era 
muito boa para ser desperdiçada. Tudo começou com um estudo sobre a histó
ria do Butantan, desenvolvido na Casa de Oswaldo Cruz, onde trabalho como 
pesquisador. Mas o Instituto Pasteur oferecia ainda mais, era uma instituição 
praticamente esquecida pela história das ciências e, além disso, fica na Avenida 
Paulista. 

Diferente da maioria dos institutos científicos retratados pela história, 
o Pasteur de São Paulo foi criado pela iniciativa privada em 1903. Tinha como 
objetivo produzir conhecimentos científicos, proceder ao tratamento anti-rábi¬ 
co, elaborar produtos biológicos de uso humano e veterinário e realizar exames 
diagnósticos. Na verdade, assim funcionou por 12 longos anos. Depois, tal qual 
uma célula em mitose, se dividiu em dois. As instalações foram para os serviços 
de saúde do Estado de São Paulo, que, por muito tempo manteve somente seu 
serviço de vacinação anti-rábica. Seus profissionais, aproveitando a bagagem 
científica acumulada, partiram para uma nova empreitada, fundando um labo
ratório que acabaria por se transformar numa das dez maiores indústrias far
macêuticas nacionais. Mas desta história só mostraremos o resumo. 

Estudar uma instituição científica de origem privada já se mostrava in
teressante pela originalidade, mas abria também a possibilidade de questionar 
uma formulação corrente entre os historiadores das nossas ciências: a que acre
dita que a ciência brasileira na República Velha só foi viável quando mantida 
edministrada pelo Estado1. Procuramos demonstrar que nem sempre foi assim. 

1 Segundo Stepan, "Nenhuma tradição de patrocínio particular à ciência existia no Brasil, e o valor 

atribuído à ciência era pequeno demais para tornar tal patrocínio um método exeqüível de encora

jar o seu desenvolvimento. (...) Na verdade, as únicas fontes prováveis de apoio à ciência no Brasil 

eram os governos federal e estaduais. Assim, qualquer desenvolvimento futuro da ciência ocorreria 

provavelmente nos órgãos científicos do governo". STEPAN, N. Gênese evolução da ciência brasileira: 

Oswaldo Cruz e a política de investigação científica e médica. Rio de Janeiro, Artenova, 1976. p. 79. 



Os levantamentos de dados para trabalhos anteriores sobre o desen
volvimento de instituições biomédicas no Brasil nos levaram à observação mais 
detida dos institutos Pasteur nacionais no contexto do desenvolvimento dos la
boratórios bacteriológicos fundados no bojo da revolução pasteuriana. Ao mes
mo tempo, o levantamento e leitura das fontes secundárias relativas a estas 
instituições nos levaram à constatação de que, embora exista uma vasta biblio
grafia sobre a difusão científica e o surgimento de instituições de ciência nos 
países periféricos, são poucas as obras que tratam especificamente de institui
ções biomédicas brasileiras2. As que o fazem, muitas vezes se apressam em ge
neralizar alguns fatores relacionados à sua trajetória como condicionante do 
processo de desenvolvimento científico das instituições como um todo. No nos
so entender, não se pode restringir a análise dessas instituições à apresentação 
de nexos facilmente comprovados entre Estado e sociedade numa formação ca
pitalista dependente. A riqueza da análise passa pela sua capacidade de desven
dar os aspectos globais e singulares que determinam a sua trajetória nos 
diversos níveis de relações em que estas estão envolvidas. 

Os estudos acadêmicos sobre instituições biomédicas brasileiras nor
malmente se voltam para os institutos fundados na órbita estatal, se concen
trando no desenvolvimento científico e institucional dessas agências3. Muitos 
destes trabalhos apresentam tal processo como uma resultante da perspicácia 
individual de seus diretores e pesquisadores; como uma conseqüência inelutá¬ 
vel do processo de desenvolvimento oligarco-dependente de nossa sociedade; 
ou limitam-se a narrá-lo sem, contudo, analisar suas causas. 

2 Sobre a difusão científica e o desenvolvimento da ciência nos países periféricos ver, principalmen

te: BASALLA, G. "The spread of Western Science". Science, 156, maio de 1967, p. 611-622; CUETO, M. 

Actividades científicas e investigation cientifica en el Perú: 1890-1950. Lima, Grade/Concytec, 1989; PO¬ 

LANCO, X. Naissance et development de la science-monde. Paris, La Deconuuil/UNESCO, 1989 e LAFUENTE, 

A. e CATALA, J. S. "Ciência colonial y roles profesionalcs cn la América Española del siglo XVIII". Qui¬ 

pu, v. 6, nº 3, setembro 1989, p. 287-403. Sobre a história das instituições biomédicas no Brasil, STE¬ 

PAN, N. op. cit.; SCHWARTZMAN, S. Formação dα comunidade, científica no Brasil. São Paulo, Ed. Nacional; 

Rio de Janeiro, FINEP, 1979; FERRIG. e MOTOYAMA. S. (coord.). História das ciências no Brasil. São Pau

lo, EDUSP/CNPq, 3 v, 1979-1980, BENCHIMOL, J. (coord.). Manguinhos do sonho à vida: a ciência na Belle 

Époque. Rio de Janeiro, FIOCRUZ/COC, 1990 e BENCHIMOL J. e TEIXEIRA, L. Cobras, lagartos & outros bi

chos: uma história comparada dos institutos Oswaldo Cruz e Butantan. Rio de Janeiro, FIOCRUZ/Casa 

de Oswaldo Cruz/UFRJ, 1993. 

3 Entre eles podemos citar: DANTES, M. A. Ms. "Institutos de pesquisa científica no Brasil" In: FER

RI e MOTOYAMA op. cit; ANTUNES, J. L. F. et al. Instituto Adolfo Luiz: 100 anos do laboratório de saúde 

pública. São Paulo, Letras & Letras, 1992 e SCHWARTZMAN, S. op cit. 



U m a outra forma de abordagem desse tema tem c o m o objetivo princi

pal avaliar a importância atribuída pelo Estado a essas instituições. U m exem

plo desse tipo de trabalho é o estudo de A n a Maria Faccioli de Camargo sobre 

as instituições de pesquisa microbiológica e as políticas de saúde em São Pau

l o . Nesta dissertação ela procura demonstrar que o estrangulamento dos insti

tutos bacteriológicos esteve relacionado à opção governamental por uma 

medicina privatizada; e que somente em momentos de crise sanitária essa dire

triz foi alterada em razão de necessidades, na maioria das vezes econômicas. 

Nestes períodos, os institutos passariam por processos de expansão, mas, resol

vidos os problemas epidemiológicos mais urgentes, a continuidade de seu de

senvolvimento voltava a entrar em xeque. Para chegar a essa conclusão, a 

autora faz uma comparação do montante das rendas atribuídas pelo governo 

paulista aos institutos microbiológicos, ao Serviço Sanitário, à Faculdade de 

Medicina de São Paulo e aos Socorros Públicos dotação legislativa emergencial 

utilizada para sanar problemas circunstanciais de saúde pública - inferindo da 

variação entre as rendas desse conjunto de instituições o caráter imediatista das 

políticas governamentais. 

A partir de análises mais refinadas, outros estudos procuram demons

trar o complexo liame de relações imbricadas no desenvolvimento destas insti

tuições. Madel Luz, ao tratar do Instituto Oswaldo Cruz, aponta a sua 

importância na montagem do modelo campanhista de saúde pública elaborado 

pelo Estado na República Velha. A reciprocidade de interesses entre o Estado -

com suas demandas por campanhas contra as epidemias - e o Instituto - que 

objetivava expandir e aplicar em ritmo crescente os saberes que produzia - foi 

um binômio de peso no processo de desenvolvimento dessa instituição 6. 

A pesquisa de Nancy Stepan sobre os Institutos Adol fo Lutz e Oswal

do Cruz leva mais longe este tipo de análise, mostrando-se fecunda ao pôr em 

evidência a questão dos clientes da ciência. Segundo sua avaliação, o I O C teve 

seu desenvolvimento motivado, em parte, por ter criado esse tipo de relação 

com o Estado. As expedições científicas ali organizadas; o treinamento de téc

nicos para a saúde pública e a produção de imunizantes eram importante moe

da de troca na legitimação do Instituto perante governo. Já o Instituto 

4 Out ros autores c o m o Sebastião Baeta Henr iqucs p rocuram enfatizar os efeitos funestos da in

gerência d e interesses polí t icos na administração dessas instituições. Embora seu ensaio mostre 

aspectos importantes da trajetória d o Butantan, ele apresenta-se mais c o m o u m libelo contra a 

visão que nossos dirigentes polí t icos têm sobre a ciência, d o que uma análise histórica propria

mente dita. Η ENRIQUES. S. B. " O Instituto Butantan: u m ensaio sobre a necessidade de reforma 
de nossas instituições científicas" Ciência e Cultura, São Paulo, v. 35, n. 2, p . 153-157. 

5 CAMARGO, A. M. F. "Os impasses da pesquisa microb io lóg ica e as políticas de saúde pública e m 

São Paulo 1802-1934". Dissertação de mestrado, Campinas, Faculdade de Educação da Univer

sidade Estadual de Campinas, 1984 ( m i m e o ) . 

6 LUZ, Μ. T. Medicina e ordem política brasileira. R io de Janeiro, Graal, 1982. 



Bacteriológico não conseguira entretecer estas relações com o Estado de São 

Paulo devido, em grande parte, à sua inserção num programa completo de sa

neamento, do qual era apenas um departamento, e à dificuldade de dar proje

ção às suas pesquisas fora dos círculos científicos 7. 

N u m referencial bastante próximo ao anterior, Benchimol demonstra 

c o m o o desenvolvimento do Instituto Oswaldo Cruz esteve, em diversos mo

mentos, imbricado com questões que muitas vezes fugiam da ótica estreita das 

políticas científicas e de saúde elaboradas pelo Estado. A inserção do I O C na 

comunidade científica internacional, o papel por ele desempenhado na campa

nha de saneamento da Capital Federal, foram trunfos inesperados e relevantes 

para a consecução de seu projeto institucional. Além disso, retomando às pro

posições de Stepan, Benchimol mostra que as relações criadas entre o Instituto 

e entidades públicas e privadas, compradoras de seus serviços, foram relevantes 

para o aumento de sua visibilidade e conseqüente aceitação de sua importância 

social 8. 

As formas de abordar a história das instituições biomédicas acima des

critas apresentam um grau de interesse diferenciado. O s estudos citados inicial

mente, pelo seu pouco potencial analítico, terão sua utilidade limitada à 

utilização dos dados - grande parte das vezes muito importantes - que apresen

tam. A forma de abordar a história institucional que exemplificamos com a dis

sertação de Camargo, embora seja importante c o m o forma de inferir o 

interesse das autoridades governamentais em instituições de saúde e ciência, 

não se adequa in totum ao nosso objeto de estudo, uma vez que estamos lidan

do com uma instituição criada com subsídios filantrópicos, mas que ambiciona

va funcionar nos modelos empresariais, garantindo sua reprodução através da 

venda de seus produtos e serviços. 

O s três últimos trabalhos citados trazem uma forma de abordagem só

cio-histórica mais próxima da análise que pretendemos efetuar, pois procuram 

pinçar as relações destas instituições com os diferenciados estratos da socieda

de, avaliando a importância destas na sua trajetória. Nosso trabalho também se 

guiará por essa perspectiva. 

Acreditamos que a única forma de recuperar a riqueza da história des

sas instituições é olhar para o seu passado como olhamos hoje para o presente: 

procurando não ver sua forma de funcionamento e a atuação das pessoas en

volvidas nesse processo c o m o um fato frio, j á dado. Devemos compreender es

tas estruturas e ações no contexto em que foram se constituindo. Vendo-as 

c o m o apostas; estratégias para a obtenção de aliados para uma causa. Ε este 
processo e os desvios que ele determina nos cursos projetados, de início, para a 

7 STEPAN, N. op. cit. 

8 BENCHIMOL,J. Op. cit. 



instituição, que devem ser recuperados para a compreensão do que hoje vemos 
como um formato institucional cristalizado. 

A partir do que foi dito, nosso esforço se voltará para a tentativa de le
var a cabo uma abordagem que dê conta dos fatores internos e externos à insti
tuição, que influíram na sua trajetória e desagregação. Para isso, o trabalho 
seguirá duas perspectivas: a primeira se traduzirá num esforço de contextuali
zação deste instituto na dinâmica da sociedade onde esteve inserido e na comu
nidade científica nacional. A segunda procurará compreender o processo de 
construção do modelo organizacional dessa instituição, com o propósito de sa
ber de que forma este modelo influiu no seu desenvolvimento. Para isso, toma
remos como contraponto para a análise, o Instituto Pasteur de Paris. Não se 
trata de procurar ver em uma instituição criada numa sociedade totalmente di
ferente os aspectos explicativos do desenvolvimento do instituto paulista. A in
tenção é compreender de que forma as estruturas organizacionais dessas 
entidades interagiram com os diversos segmentos das sociedades onde estavam 
inseridas e o resultado dessa interação, tanto para a sua sobrevivência como 
instituição científica, como para o desenvolvimento das ciências biomédicas. 

Quanto às influências acadêmicas, devemos à obra de Pierre Bourdieu a 
consciência da necessidade de interpretação das relações específicas de um deter
minado campo de estudos. Aceitando a sua visão de que o campo científico é um 
espaço relacional de luta concorrencial pelo monopólio da autoridade científica e 
que a legitimação da autoridade, neste espaço, provém da força relativa dos gru
pos em contenda9. Procuramos avaliar a atuação científica do Instituto, sem tomar 
como base os registros históricos de cunho avaliativo deixados por seus integran
tes ou por cientistas de outras instituições que comumente se reportam às pesqui
sas ali realizadas de forma pejorativa. Tentamos entender a posição do Instituto 
no campo das ciências biomédicas pela interatividade de suas pesquisas com a de 
instituições similares. 

No que tange às informações sobre a história de São Paulo, os livros 
de Richard Morse e de Joseph Love foram de vital importância1 0. Também uti
lizamos, fartamente, as obras sobre a saúde pública em São Paulo escritas por 
Wilson Gambeta, Alice Rosa Ribeiro e Luiz Antonio Castro Santos 1 1. Esta últi

9 BOURDIEU, P. "O campo científico". In: ORTIZ, R. (org.) Sociologia. São Paulo: Ática, 1983. p. 

123-155. 

10 Nos referimos às seguintes obras: MORSE, R. M. Formação histónca de São Paulo. São Paulo, Difu

são Européia do Livro, 1970 e LOVE, J. Λ locomotiva: São Paulo na federação brasileira 1889-1937. 

Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1982. 

11 CASTRO SANTOS, L. A. "Power, Ideology and public health in Brazil: 1889-1930". Cambridge, Har

vard University, 1987 (mimeo.); CAMBETA, W. "Soldados da saúde: a formação dos serviços de saúde 

pública em São Paulo 1889-1918". Dissertação de mestrado apresentada à Faculdade de Filosofia, 

Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, 1985 (mimeo.) e RIBEIRO, M. A. R. "Histó

ria sem fim... um inventário da saúde pública: São Paulo 1880-1930". São Paulo, UNESP, 1983. 



ma nos foi particularmente importante por dar a chave para a compreensão do 
processo de criação e consolidação das instituições de saúde pública em São 
Paulo. 

Sobre a história do Instituto Pasteur encontramos somente dois arti
gos acadêmicos, ambos escritos por Wilson Gambetta . Embora ele dedique 
poucas páginas ao período que estudamos, nos foi bastante útil. Muito do que 
lerão tem como base um artigo sobre o Instituto, por mim publicado na revista 
Physis. Ele foi o ponto de partida para a minha dissertação de mestrado que se 
transformou neste livro 1 3. 

Na elaboração deste texto contamos com o auxílio de diversas pessoas. 
O mestre e amigo Luiz Antonio Castro Santos prestou-me uma orientação se
gura, cuidadosa e paciente em todas as fases desta empreitada. Luiz Otávio Fer
reira teve a paciência de ler a primeira versão deste trabalho e contribuir com 
importantes sugestões. Jaime Benchimol, Bianca Antunes Cortes e Wanda Lat
mann Weltman, colegas de projeto na Casa de Oswaldo Cruz, contribuíram 
efetivamente na transformação de um monte de idéias em texto. À Wanda, 
além de outras coisas, devo a utilização das publicações científicas do Instituto, 
por ela coletadas e organizadas. A pesquisadora e médica Dilene Raimundo do 
Nascimento me auxiliou com as informações técnico-científicas. Ivanita Raquel 
Barbosa Velloso desempenhou com a maior competência as atividades de le
vantamento de dados. Em relação às fontes não podemos deixar de citar a dire
ção do Instituto Pasteur de São Paulo e Dolores Ayako Yoda, bibliotecária da 
instituição, pois foram extremamente solícitas conosco, possibilitando-nos o 
acesso a todos os documentos históricos sobre a instituição. 

Por fim, tenho que destacar o apoio institucional e amigo que tive da 
direção e dos colegas dos departamentos de Pesquisa e de Arquivo e Documenta
ção da Casa de Oswaldo Cruz. A todos meus sinceros agradecimentos. 

Este trabalho divide-se em oito capítulos. No primeiro observamos, 
muito rapidamente, o desenvolvimento da bacteriologia e em especial da vaci
noterapia anti-rábica. Nosso foco principal de atenção são as instituições brasi
leiras dedicadas ao tratamento anti-rábico. Objetivamos mostrar suas 
diferenças em relação ao Instituto Pasteur de São Paulo. 

No segundo capítulo historiamos o desenvolvimento do campo médi
co paulista. Nos voltamos para as instituições médicas criadas no estado, nas úl¬ 

1 2 G A M B E T T A , W . et. al. Instituto Pasteur de S. Paulo. 75 anos de atividade: 1903-1978. São Paulo, Im
prensa Oficial do Estado, 1979 e G A M B E T A , W . "Ciência e indústria farmacêutica: São Paulo, Pri
meira República". Estudos Econômicos, v. 12, n. 3 , p. 87-98, dezembro de 1982. 

1 3 T E I X E I R A , L . A . "O Instituto Pasteur de São Paulo: uma contribuição à história das instituições 
biomédicas no Brasil". Physis: revista de saúde coletiva, v. 2, n. 2, 1992. 



timas décadas do século passado, procurando entender como o mesmo contex
to que possibilitou a sua criação permitiria, também, o surgimento do Instituto 
Pasteur. 

No terceiro capítulo dissecamos o processo que culminou com a cria
ção do Instituto. Observamos as pessoas envolvidas no empreendimento, a es
trutura formal da instituição e o modelo institucional que a inspirou. O 
capítulo seguinte é dedicado às primeiras atividades desenvolvidas na institui
ção. 

O capítulo cinco trata do período em que o Instituto foi dirigido por 
Antonio Carini - 1906-1915. Foi nesse momento que a instituição se consoli
dou como um centro de pesquisas e produção de imunizantes de importância 
comparável aos institutos biomédicos governamentais então existentes. O sexto 
capítulo trata especificamente da pesquisa realizada na instituição. Não preten
demos fazer um inventário dos trabalhos ali desenvolvidos. Nossa intenção é 
ver como a pesquisa realizada no Instituto se enquadra no quadro mais geral 
da pesquisa biomédica realizada no país. 

O sétimo capítulo volta a alguns aspectos da medicina em São Paulo. 
Só que, agora, nos detemos na década de 1910. O foco de atenção é a expan
são das atividades da saúde pública, a criação da Faculdade de Medicina e ex
pansão da indústria farmacêutica. A observação deste contexto nos permite 
partir, no capítulo seguinte, para a análise do processo de crise que desaguou 
na desagregação do Instituto. 


