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Introdução

Na ocasião em que minhas primeiras observações foram formuladas, o que se

produzia como pesquisa histórica em torno da fotografia revelava o quanto esta vinha

sendo subexplorada em sua potencialidade documental. O mais freqüente era encontrar

trabalhos que, a princípio, propunham-se a empregar a fotografia como elemento

auxiliar para descortinar o passado. O que se observava, no entanto, em geral, era uma

história de como se produziram aquelas fotografias; uma história, enfim, do produto e

não a partir dele. Foi esta constatação que, em boa parte, me instigou a indagar a

fotografia buscando nela pistas de como a visualidade orientou a produção de

representações num determinado período e de quais implicações históricas estavam

envolvidas nesse fenômeno. Minha tentativa de seguir este caminho está, em parte,

exposta aqui. O que, efetivamente, resultou disso foi um reconhecimento das estratégias

de representação investidas na realização das fotografias e, em certa medida, a

“reconstituição” do imaginário médico-social  relacionado ao par doença/doente e à

política de exposição das próprias instituições de saúde paulistas  que possibilitaram

aquela maneira de representar.

Tomemos por princípio que a imagem que aparece estampada numa fotografia é

produto — segundo, por exemplo, os moldes do trabalho publicitário — da contribuição

de vários profissionais em diferentes etapas, envolvendo conhecimento técnico,

projetos, desenhistas, enquetes mercadológicas de gosto e de expectativas, e que leva

ainda em conta a receita disponível, os custos dos materiais envolvidos na produção,

cachês de modelos, os recursos técnicos, a conveniência do cenário publicitário e do

mercado, perfis de consumidores, as circunstâncias políticas e econômicas do país etc.

Todos esses elementos, considerados como variáveis, atuam — com seus pesos próprios

mas diretamente — no resultado, que é uma “simples” fotografia. Além disso tudo,

pesam ainda os caracteres pessoais de todos os envolvidos, suas habilidades,



convicções, formação etc. Pode-se esperar implicações semelhantes em outros gêneros

de fotografia, como a jornalística, a comemorativa, a científica e mesmo a amadora,

guardadas as especificidades.

Uma fotografia constitui, portanto, uma representação complexa de uma dada

realidade, que abrange tempo, geografia, personagens e meios; logo, ela seria

indicadora, considerando o tema aqui estudado (saúde pública e suas instituições em

São Paulo), do universo de interesses e da concepção do que sejam as instituições e o

espaço urbano, das relações entre a ciência médica e a sociedade e dos investimentos

técnicos, políticos e culturais vertidos na elaboração das imagens. Transpondo isso para

um documento visual que diz respeito ao passado, compreende-se que esse modo

particular de elaboração do documento deve dotá-lo de um nível ou um tipo de

informação igualmente específica, dito isto em outras palavras: a fotografia nos

permitiria, devido a sua produção peculiar, uma aproximação também específica com o

passado, diferenciada de outras fontes documentais.

Para fazer essa distinção, o documento visual fotográfico recebeu, neste

trabalho, um tratamento que situa a reflexão essencialmente no campo da História 

embora, por seu objeto de análise (fotografias produzidas em instituições científicas de

saúde), pudesse talvez ser tomado por um estudo de linguagem visual, pertencente ao

ramo da semiótica ou da lingüística. Mas, efetivamente, os métodos aqui empregados

para interpretar as imagens fotográficas mobilizaram sobretudo os dados históricos

relativos ao contexto de sua produção e às teorias científicas então vigentes, combinado

com um olhar atento e meticuloso, orientado pelo estudo dos princípios formais que

regem a construção de significados na composição de uma imagem visual.

Outro traço (comum em qualquer publicação e mesmo em estudos acadêmicos

sobre a fotografia) que procurei evitar foi o de impor à fotografia, cada vez que ela fosse

exibida neste trabalho,  a função de ilustrar ou de ratificar um enunciado. Esse emprego

da imagem fotográfica, tornado tão natural, expõe, ao mesmo tempo, um

aproveitamento deficiente desse tipo de documento e, também, certas nuanças de como

ele é concebido por quem assim o utiliza: como prova, como verdade, como imagem

objetiva, como testemunho, como passível de uma única interpretação etc. Esse “mal

aproveitamento” das imagens visuais, como fonte histórica ou como objeto a ser

indagado, implica em desconsiderar uma dimensão singular do passado. Uma

fotografia ou uma coleção delas proporciona uma mensagem que guarda relação com a

técnica e com quem a produziu e idealizou (um amador, um profissional, uma



instituição), além de, devido à sua intensa circulação, cumprir um papel na construção

de uma percepção e de uma representação dos motivos registrados. Foi dedicando

atenção a estes e outros traços do documento fotográfico que se procurou superar sua

suposta neutralidade, buscando nele encontrar a expressão de algum tipo de intenção e

dos possíveis significados, historicamente localizados, que podiam gerar para a

sociedade de então.

No século XIX, nos países do mundo ocidental, os assuntos ligados à saúde

pública mantiveram um forte vínculo com os rumos que tomavam as cidades, selando a

relação entre ciência e cotidiano. Isto torna importante lembrar que, durante o período

focalizado nesta pesquisa, São Paulo sofreu sucessivas e expressivas transformações na

sua paisagem urbana e em sua constituição social, com seus primeiros efeitos surgindo

na década de 1870 e atingindo a maior intensidade nos anos 1890-1910 — e no bojo das

mudanças, a mobilização de recursos técnicos em grande escala, de materiais e

equipamento; arregimentação de arquitetos, empreiteiros, operários; incremento da

hotelaria e do comércio; proliferação dos bancos, das comunicações e dos transportes.

No centro desse torvelinho, se encontrava o tortuoso arruamento da antiga vila,

registrado nas fotografias de Militão Augusto de Azevedo1, compreendendo o núcleo

primitivo delimitado pelo Largo de São Bento, o Pátio do Colégio, o Largo da Sé e o de

São Francisco e as áreas circunvizinhas. Era ali, onde se ergueram as primeiras

construções em estilo colonial, que se percebia com mais vigor a troca de arquiteturas2.

Enquanto se promovia o remodelamento do centro, a exemplo do que ocorreu no Rio de

Janeiro por ocasião da reforma de Pereira Passos, houve um processo de redistribuição

geográfica dos diversos segmentos sociais, novos e antigos, presentes na cidade,

cabendo aos desfavorecidos deslocar-se para áreas mais distantes do centro, em geral as

terras baixas e alagadiças e as margens da estrada de ferro.

Assim como a população pobre foi deslocada para fora do perímetro urbanizado,

para os doentes foi preparado um local seguindo orientação semelhante. Nas décadas de

1880 e 1890, o Estado, por meio de seus organismos responsáveis pela saúde coletiva,

expande sua presença para a região oeste da cidade, instalando, no ano de 1880, no

                                                          
1 Militão Augusto de Azevedo (1840-1905), natural do Rio de Janeiro, atuou como fotógrafo na capital
paulista entre 1875 e 1886; a par de sua atividade principal como retratista, ele produziu uma série de
fotografias comparativas de vistas de São Paulo, com tomadas em dois momentos diferentes, 1862 e
1887, depois reunidas em um único volume. Mais recentemente, o conjunto foi reeditado como: Álbum
Comparativo da Cidade de São Paulo: 1862-1887. São Paulo, Secretaria Municipal de
Cultura/Departamento do Patrimônio Histórico, 1981.



então longínquo Araçá (hoje, avenida Dr. Arnaldo), um Hospital de Isolamento; e, na

fazenda Butantã, em 1899, um Instituto Soroterápico. Menos afastado, foi localizado, ao

Norte, o Desinfectório Central, em 1893, no bairro periférico do Bom Retiro3. Nos três

casos, essas instituições voltadas para os problemas da saúde foram situadas segundo

critérios ou razões próprios à sua atividade — como a necessidade de distanciamento

das áreas povoadas, devido ao temor de contaminação por contágio do restante da

população.

Por outro lado, para isso também contribuiu o interesse por parte do Estado de se

impor no cenário da cidade por meio desses órgãos, manifestando-se fisicamente em

pontos remotos ou suburbanos. Este aspecto é mais um dos que despertaram nosso

interesse mas, ao ser abordado, o entendimento da paisagem urbana de São Paulo

(correspondente ao período coberto pela documentação fotográfica pesquisada), será

subordinado à compreensão das instituições de saúde analisadas em seu caráter de entes

urbanos, como presença física constituinte da paisagem, objetivando compreender o

papel desempenhado pela fotografia na construção de um discurso sobre as instituições

e perceber a relação destas com a sociedade e seu cotidiano.

Essas considerações estiveram na raiz desta pesquisa mas se apresentavam

segundo uma outra problematização, a qual partia da percepção da fotografia como um

artefato extremamente ligado ao seu tempo: além da luz, também a história grava suas

marcas na emulsão, embora nem sempre resultem explícitas. Outro aspecto aí colocado

dizia respeito à mensagem: não se pode falar em equivalências entre imagens e palavras

e, por maior que seja o esforço em traduzir o discurso visual para o verbal, certos

sentidos persistem inaprisionáveis pela escrita; contudo, somente este outro discurso,

que lhes restabeleça relações e o trânsito de significados com outras imagens

fotográficas e com a história, parece capaz de aguçar a percepção que temos delas.

Valeria, aqui, recuperar brevemente a trajetória que justifica o quadro que acabei

de apresentar.

Meus primeiros passos dados nessa direção tinham a intenção de estudar

fotografias cujos temas eram o Museu Paulista (também conhecido como Museu do

                                                                                                                                                                         
2 Lançando mão da idéia da cidade de São Paulo como um palimpsesto, Benedito Lima de TOLEDO
relata essas transformações em São Paulo: três cidades em um século (1983).
3 Sobre os critérios científicos que determinavam a localização das instituições e seu processo de
instalação na cidade de São Paulo, ver, para o caso do Instituto Butantã: BENCHIMOL e TEIXEIRA
(1993:13-14); para o caso do Desinfectório Central: OLIVEIRA (1994); para o caso do Hospital de
Isolamento, ver a terceira parte desta Dissertação. Valeria lembrar também que a Hospedaria dos



Ipiranga, fundado em 1895) e o Centro Velho de São Paulo, a fim de compreender, por

meio dos clichês, a dinâmica das relações simbólicas e políticas entre a cidade e a

instituição. Ao dar atenção à atividade científica desempenhada no Museu4, mostrou-se

relevante conhecer outras instituições científicas públicas coetâneas e comparar suas

atuações e sua situação (geográfica, política e simbólica) na cidade: eram elas a Escola

Politécnica (criada em 1894), o Hospital de Isolamento (1880), o Desinfectório Central

(1893), o Instituto Butantã (1899), a Faculdade de Medicina (1913) e o Instituto de

Higiene (1918).

Todos esses estabelecimentos apresentaram-se, ao lado do Museu Paulista, como

potenciais objetos de estudo devido ao traço comum de constituírem, sem exceção,

espaços de prática científica. Porquanto não se mostrasse mais possível seguir

analisando as fotografias das instituições científicas sem considerá-las em sua

especificidade, uma seleção se impunha no intuito de lidar com um corpo mais

homogêneo de problemas. Uma vez que a mobilização em torno da saúde e higiene

marcaram expressivamente o perfil das atividades científicas exercidas em São Paulo

durante o período tratado (1880-1920), foi sobre as instituições aí implicadas que recaiu

a escolha. Além de existirem em maior número, as instituições responsáveis pela saúde,

ligadas ao Serviço Sanitário do Estado, eram, na prática, as que mais faziam seu

trabalho repercutir através da sociedade por meio de suas ações profiláticas, preventivas

e higienistas sobre a população e o espaço urbano. Somado a essa característica, o

motivo da saúde e higiene sugeria uma maior coerência quanto ao caráter da utilização e

finalidade desses ícones urbanos voltados à atividade científica5.

Se, num primeiro momento, as fotografias interessavam apenas quando

tematizassem o exterior das instituições, privilegiando aquelas que as exibiam num

                                                                                                                                                                         
Imigrantes (1888), a qual tinha por uma de suas funções submeter os recém-chegados à quarentena,
estava situada nos limites da cidade, no Brás, ao lado dos trilhos.
4 Antes de ser museu, o imponente edifício em estilo neoclássico, concluído em 1890, era um monumento
à Independência, chamado Monumento do Ypiranga. Só em 1895, é que passa a abrigar uma coleção de
História Natural, a mais importante e expressiva dentre outras num acervo formado por diversas doações
e transferências esparsas. Desde então, passa a chamar Museu Paulista, perdurando, até 1917, no papel de
museu de História natural, dirigido por um naturalista alemão, Hermann Von Ihering. (Cf. ALVES 2001).
5 A consideração dos estabelecimentos de saúde como instituições científicas é ratificada por diversas
vezes em artigos como os da Revista Médica de São Paulo, em que os autores, médicos, bacteriologistas,
sanitaristas, como Victor Godinho, Adolfo Lutz, Emílio Ribas frisavam o caráter científico de suas
atividades, a excelência científica de suas produções ou o papel que a ciência desempenhava para o
Estado por meio do trabalho desenvolvido em seus locais de atuação. A Faculdade de Medicina e o
Instituto de Higiene foram, por sua vez, estabelecimentos gerados no meio médico formado por membros
da Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo e pelos diretores da Revista Médica de S. Paulo. O
processo de implantação das instituições científicas é melhor caracterizado por DANTES (1980), assim
como a definição do que sejam os espaços de práticas científicas (DANTES 2001).



contexto espacial, posteriormente (quando se quis penetrar também em questões

próprias das atividades científicas abordáveis pela fotografia, tais como a objetividade

científica e a imagem objetiva da fotografia), passaram a interessar também as tomadas

internas que registravam procedimentos (médicos e sanitaristas empregavam a

fotografia como auxiliar de seu trabalho ou para registro de tarefas) ou mesmo tomadas

externas que diziam respeito à atuação dessas instituições, como no caso das diligências

do Instituto de Higiene.

A fotografia foi elemento bastante presente nas atividades do Serviço Sanitário

de São Paulo, produzidas no âmbito de suas várias seções, constituindo importante

documentação sobre o uso chamado científico que se fazia do recurso fotográfico e

sobre o discurso institucional que se fabricava por meio das fotos. Além disso, as várias

seções do Serviço Sanitário chamam também a atenção pela maneira como se

inscreveram na paisagem urbana, como interferiram nela e como ganharam o status de

instituições de saúde  estas interessam aqui especialmente enquanto produtoras de

imagens fotográficas sobre si e sobre a cidade, enquanto instâncias direta e

indiretamente interventoras na cidade e como peças articuladoras da ocupação e do uso

do espaço urbano.

O contato entre ciência e fotografia remonta aos experimentos mais longínquos

de físicos e químicos, e de arquitetos e pintores com a câmara escura, com as lentes e

com as soluções de emulsionamento e de processamento químico. Como técnica de

registro, na expressão como o século XIX a consagrou — um retrato fiel da realidade —

, a fotografia logo mereceu a atenção de cientistas de diversas especialidades, os quais

reconheceram no novo aparato um meio de “reproduzir” objetivamente os objetos de

seus estudos. Para eles, a fotografia não trazia a carga da interpretação que o desenho,

feito pela mão humana, forçosamente tinha.

No Brasil, poucos trabalhos exploraram essa dimensão de interface entre ciência

e fotografia, tal como se observa, por exemplo, no estudo de Sílvia Figueirôa, Modernos

Bandeirantes (1987), em que examina fotografias produzidas pela Comissão Geológica

e Geográfica de São Paulo6 durante as expedições realizadas pelo território paulista a

fim de levantar seu potencial de exploração mineral e agrícola. São registros

                                                          
6 A Comissão Geológica e Geográfica do Estado de São Paulo, criada em 1886 e constituída como uma
instituição de perfil científico, tinha a finalidade de mapear e identificar geologicamente os terrenos do
interior do estado paulista, visando a fornecer subsídios para sua ocupação e aproveitamento tanto sob
aspecto humano como no extrativo e produtivo; suas atividades estiveram intimamente ligadas aos
interesses da cultura cafeeira paulista.



envolvendo o homem numa natureza exuberante e por ser dominada. O sucesso dos

geólogos, no seu intuito de conhecer e vencer o ambiente inexplorado, resultava tão

mais valioso quanto mais os atributos da natureza eram exaltados pelos recursos

fotográficos de valorização e hierarquização dos elementos contidos na imagem. Já se

percebe, nas análises empreendidas por Figueirôa  a despeito de um considerável

emprego do instrumental conceitual da semiótica , uma clara preocupação em balizar-

se pela história para restabelecer um sentido para o discurso visual.

Num outro caso de parceria entre fotografia e ciência, Eduardo Thielen

procurou, em Imagens da saúde do Brasil (1992), compreender o papel desempenhado

pela fotografia no processo de institucionalização da saúde pública, no caso particular

do Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, refletindo sobre a fotografia enquanto

elemento legitimador de práticas científicas. Esse autor também buscou apoio nas fontes

tradicionais de história para fiar o discurso visual. Seu trabalho visou principalmente a

situar a produção fotográfica de uma instituição científica na trama política, social e

científica em que esteve imersa, tratando mais de verificar o uso político das fotografias

do que decifrar o conteúdo político de suas imagens.

Chamando a atenção para o surgimento de estudos históricos apoiados em fontes

visuais, como a pintura e a fotografia, Marcos Silva, num artigo em que discute os

procedimentos de interpretação da imagem fotográfica e as relações entre esta e as

demais práticas sociais envolvidas, assinalou justamente a necessidade de não se perder

de vista a dimensão histórica dos fenômenos nem as especificidades metodológicas do

“campo de saber” histórico, mesmo quando se trata de investigar imagens (Silva 1991-

92). Ao mesmo tempo, a avaliação de que uma metodologia histórica para o trato das

imagens ainda está por ser satisfatoriamente desenvolvida, pode apontar como causa o

afastamento, até recentemente, da historiografia brasileira dos documentos visuais. Por

muito tempo nossa historiografia veio dedicando apenas breves linhas ao emergente

fenômeno da fotografia, que, de meados do século XIX aos primeiros anos do século

XX, juntamente com outras “novidades” técnicas, tem provocado mudanças nos

comportamentos e na maneira de ver e de representar7. Ainda assim, houve uma

                                                          
7 Mudanças não somente no campo das imagens, mas mesmo no universo literário, como tratou Flora
SÜSSEKIND em Cinematógrafo de letras (1987).



produção8 que, embora irregular e que muitas vezes apenas resvalou nos propósitos de

explorar historicamente a fotografia, apontou para algumas direções.

Foi a partir de década de 1970 que essa preocupação tornou-se mais freqüente

entre historiadores (Kossoy 1989), o que se traduziu em duas vertentes mais definidas.

Uma primeira, que procurava resgatar a história da fotografia, de suas técnicas e de sua

circulação no país, ou seja, uma produção norteada pelo objetivo de estabelecer a

trajetória da técnica entre nós fazendo uma história da fotografia nacional  como

exemplos significativos dessa produção temos Gilberto Ferrez, Boris Kossoy e Pedro

Vasquez9.

A outra vertente, que resultou em artigos e teses, apreciou a fotografia ora pelo

fenômeno de sua repercussão, considerando não só a perspectiva de quem fotografou

mas também a dos que observavam as fotografias, ora buscou entender a fotografia

como dado da cultura material, sujeita a determinações de ordem cultural e vista sob o

ângulo das possibilidades e motivações reprodutivas do homem. Nestes casos,

inscrevem-se trabalhos como o de Odete Dias (1993), Leite (1993), Silva (1991-92) e

Thielen (1992) e, mais especificamente voltados para a discussão do espaço urbano,

Cavenagui (2000), Fabris (1991) e Carvalho & Lima (1997).

Uma coletânea organizada por Annatheresa Fabris (1991) é representativa do

interesse e da percepção sobre a presença da fotografia no século XIX como fator

perturbador da sociedade e de seus códigos de representação. Seus vários ensaios

trazem enfoques específicos das relações da fotografia com a arte e a sociedade

demonstrando o quanto a fotografia se presta a abordagens diferentes sob bases teóricas

igualmente diversas. Esta diversidade também é, contudo, manifestação de tendências

que ou concebem a fotografia como suporte de expressões estéticas, ou como material

de referência histórica, ou como portadora de um discurso e que procuram um

instrumental capaz de levar a uma compreensão mais apropriada do documento

fotográfico segundo a concepção que dele fazem. Todas essas visões são legítimas,

porém nenhuma abordagem sobre a fotografia que se reduza a uma delas deixará de

negligenciar outros aspectos e sentidos, apenas perceptíveis segundo a estratégia de

                                                          
8 Em balanço realizado a respeito de estudos que tiveram a imagem fotográfica por objeto, foram
levantadas apenas 60 obras tratando a fotografia como peça de “significação histórica”, sendo que 75%
dessa produção situa-se na década de 1990 (CARVALHO e outros 1994:264).
9 FERREZ e NAEF, Pioneer photographers of Brazi (1976); FERREZ, Fotografia no Brasil: 1840-1900
(1985); KOSSOY, Hercules Florence, 1833: a descoberta isolada da fotografia no Brasil (1976) e
Origens e expansão da fotografia no Brasil (1980); e VASQUEZ, D. Pedro II e a fotografia no Brasil
(1985).



análise empregada, mas que nem são neutros nem deixarão de estar presentes nas

imagens.

É notável o quão freqüentes as ponderações metodológicas se fazem nas

introduções de estudos históricos sobre a fotografia, sobretudo nos trabalhos

acadêmicos10, em que, às vezes, evoca-se a interdisciplinaridade para que se possa

cercar e dominar o mais completamente o assunto, o que leva a crer que o trabalho com

imagens ressente-se de um instrumental de análise mais adequado à consideração do

visual, em particular na sua dimensão histórica. A inadequação dá-se por razão não só

da redução que outros campos de saber — como a semiótica — impõem ao objeto

estudado no campo mesmo da leitura e interpretação dos signos, mas também porque

encobrem sua historicidade (Silva 1991-92).

No Brasil, estudos preocupados com a dimensão documental da fotografia para a

História e com suas abordagens, geralmente formulam suas estratégias analíticas ao

longo do processo de compreensão de séries ou conjuntos iconográficos específicos,

muitas vezes resultando apropriadas apenas para aquele tipo de imagem em função do

qual foram formuladas, o que impede a generalização dessas estratégias. Há exemplos,

contudo, de reflexões que ambicionaram ultrapassar os limites de análise de um objeto

particular, e algumas o conseguiram11.

Quando a questão envolve também um instrumental das ciências da imagem, é

necessário que sejam problematizadas no interior da própria pesquisa histórica. É

Marcos Silva que, mais uma vez, aponta a legitimidade dessas áreas do conhecimento,

mas com a ressalva de que elas “não resolvem [integralmente] as necessidades dos

historiadores em relação às imagens, porque 1) nem sempre se interessam por

problemáticas de conhecimento histórico e 2) [porque] requerem posturas ativas dos

historiadores que as estudam para que ocorra um efetivo diálogo interdisciplinar e não

um monólogo daqueles especialistas” (Silva 1991-92:118). E ressalta que trazer as

imagens, em particular as fotográficas, para o campo do estudo histórico não significa

lançar mão de uma “força messiânica”, baseado em que a fotografia, supostamente,

permitiria um conhecimento mais direto do passado, nem implica em “colocar o textual

em suspeição” (idem).

                                                          
10 Roland BARTHES também faz a sua, ao reconhecer a dificuldade de se abordar a fotografia e por se
sentir insatisfeito com estudos excessivamente específicos (A câmara Clara 1981:22).
11 Acredito que algumas obras de KOSSOY (1989; 1993; 1999) e os trabalhos de MACHADO (1984) e
de LIMA & CARVALHO (1997), desenvolveram reflexões e conceitos em boa parte passíveis de
emprego em outras séries fotográficas.



As disciplinas que estudam os signos muitas vezes rejeitam uma existência

autônoma dos sistemas de signos não-verbais, enfatizando que eles derivam da

linguagem falada. Arlindo Machado, numa obra cuja atualidade ainda resiste (A ilusão

especular), opõe-se particularmente ao teórico russo Volochinov, que defende suas teses

nos anos 1930, e segundo o qual o discurso verbal, enquanto “discurso interior” nato

dos sujeitos, “perpassa todos os sistemas de signos e (...) pode preencher qualquer

função ideológica” (1984, p.25).

Vale lembrar que Barthes, em Elementos de Semiologia (também da década de

1960, mas que precedeu A câmara clara), também nega a autonomia de outras

linguagens que não a verbal, argumentando que sua compreensão objetiva passa

necessariamente pela linguagem escrita, daí ter afirmado que a Lingüística seria a

ciência balizadora de quaisquer estudos dos signos num sistema (Barthes 1971, p.12-

13). Poder-se-ia, com esse princípio, efetuar interpretações acerca de qualquer sistema

de códigos a partir do registro verbal. Machado, ao contrário, considera o sistema de

signos visuais de maneira particular, não redutível aos códigos verbais, começando pela

diferença das possibilidades de sua produção. Enquanto o signo verbal pode ser

expresso sem o recurso a nenhum equipamento, os demais “pressupõem a propriedade

privada dos meios de produção (as tintas, o pincel, o instrumento musical, a câmara

fotográfica...) e a aquisição de know-how para operar instrumentos e códigos” (Machado

1984, p.25-26). Dessa forma, não só o conhecimento do código mas também o exercício

dele são vetados a quem estiver desprovido dos meios, restando, se não a passividade

completa diante dos discursos dominantes, a articulação muda desses signos na

imaginação como forma de resistência ou assimilação. “Mas não estaria justamente aí,

nesses interstícios que escapam ao verbal, a luta ideológica principal? Não é por essas

brechas que a ideologia dominante nos atinge com maior eficácia, por não estarmos

aparelhados para rebatê-la e enfrentá-la no mesmo nível?”, questiona Machado (1984,

p.26).

Tais indagações tornam-se centrais se pensarmos que, assim como modelos de

cidade e de instituição, e de conceitos e práticas científicos sobrepuseram-se a outros,

no caso da memória e das fotografias, uma “voz” ou uma versão, do mesmo modo,

prevaleceu em relação a outras; e pelo menos no caso particular da fotografia, o Estado

deteve certa exclusividade sobre a produção desse discurso, durante o período

focalizado neste trabalho, enunciando e deixando para a posteridade uma memória

comprometida com seus produtores.  



Procuraremos, aqui, articular essas várias dimensões em torno da investigação

sobre a cidade e suas instituições de saúde, discutindo a fotografia na sua condição de

sistema de representação e de fonte para a pesquisa histórica e o papel dos higienistas

no contexto urbano e sua ação disciplinar, tendo como fio condutor da análise a

interpretação do material fotográfico produzido pelas instituições.

Na primeira parte deste trabalho, a cidade de São Paulo é apresentada

ressaltando-se os aspectos que a particularizavam enquanto núcleo urbano

representativo de um processo social e econômico que se expressou, principalmente, na

capital, mas que foi vivido em quase todas as regiões do estado. Nessa parte, serão

introduzidos os temas da doença e da moradia como problemas sociais urbanos e as

justificativas oferecidas à época para as intervenções médicas sobre as áreas centrais e

seus habitantes. Nos três capítulos que compõem esta primeira parte, comento as

mudanças físicas sofridas pela paisagem urbana da cidade como um marco difuso de

seu processo de expansão. A despeito de a cidade representar um processo particular,

ela também manteve correspondências com modelos urbanos emprestados de cidades

européias. São Paulo, nas remodelações urbanas por que passou, imitou o modelo

francês (bem como o fizeram o Rio de Janeiro e Belo Horizonte, esta uma capital

brasileira completamente projetada seguindo uma orientação francesa) e os problemas

de cidade grande que veio a enfrentar, advindos da aglomeração humana e das

diferenças de classes (moradia, conflitos, epidemias, segregação), embora não tivessem

históricos semelhantes àqueles manifestados nas cidades européias, eram tratados

segundo os mesmos princípios. Os dois capítulos finais desta parte procuram mostrar no

que resultou o contágio mútuo entre os princípios higienistas e as propostas urbanísticas

de disciplina para a cidade.

A segunda parte explora o repertório das fotografias veiculadas por cinco

publicações médicas paulistas. São fotografias tematizando doenças e doentes,

procedimentos médicos, instalações sanitárias, atividades irregulares sob o aspecto da

higiene etc.. Sobre esse material incidiu um tratamento que se beneficiou da

combinação de análise quantitativa e qualitativa, a fim de melhor explorar as

possibilidades significativas nem sempre passíveis de percepção por apenas um modelo

de apreciação. A classificação e a quantificação desse material, por exemplo, revelou-se

um procedimento que tornou possível traçar perfis de funcionamento e filosofia dos



grupos que compunham a redação e o corpo de colaboradores das revistas. Ainda na

segunda parte, mostra-se como, muitas vezes, os temas das fotografias e a maneira

como eram retratados nesse suporte guardavam correspondência com os perfis editoriais

das publicações, mas revela também que havia espaço para certas idiossincrasias de

alguns médicos. Mas sobretudo, mostra como e quais mecanismos da fotografia eram

postos a serviço dos ideais de objetividade, de exercício da profissão médica e de

corporativismo defendidos por editores e articulistas das revistas científicas.

A terceira parte trata de fotografias encontradas na condição de avulsas nos

acervos consultados. No mais das vezes, sem referência alguma indicando procedência,

finalidade, autor ou data, essas fotografias, por estas e outras razões, compunham um

corpus diferente daquele representado pelas fotografias impressas em revistas e por isso

mereceram um tratamento diverso das do grupo estudado na segunda parte. A

impossibilidade de quantificá-las e a reduzida informação sobre elas demandou um

estudo mais particularizado de cada fotografia antes de surgir qualquer noção de

unidade ou de ordenação entre elas. O comentário sobre as fotografias (re)constrói uma

trama com elas, procurando restabelecer um discurso antes completamente disperso.



1

MODELOS DE CIDADE,

 MODELOS DE PROBLEMAS

SÃO PAULO NA PASSAGEM DO SÉCULO XIX PARA O XX

As origens do serviço de saúde pública em São Paulo remontam a um período

em que vários fatores alteravam a face da cidade num agressivo processo de

urbanização. Contrastando com a estabilidade, que, por longa data, caracterizou a

modesta vila de São Paulo, outrora chamada Vila de Piratininga, nos anos que se

seguiram a partir da década de 1870, o estado e, principalmente, a capital passaram a

crescer aceleradamente12. O deslocamento da produção de café do Vale do Paraíba para

o interior de São Paulo trouxe consigo a necessidade de criar canais de escoamento da

produção, do interior para o litoral. A solução veio através da implantação de estradas

de ferro, iniciada a partir de 1867, entre Santos e a capital e, posteriormente, até cidades

e fazendas situadas nas porções Noroeste e Oeste do estado. A região de plantio cafeeiro

compreendeu, durante o processo de ocupação e decadência — decadência dos solos e

da exportação , desde cidades próximas da Capital, como Campinas, até o extremo

Oeste, aonde se chegou devido à busca por terras descansadas (LOVE 1982:23).

Excetuando-se as áreas circundantes à Capital, o Vale do Paraíba, o sul e o

litoral, as demais regiões do estado tiveram sua ocupação relacionada à expansão das

lavouras de café e das ferrovias (idem:41). Muitos dos municípios que passaram a

cultivar o café, até por volta do final da década de 1840, dedicavam-se à cana-de-

açúcar, que perdeu para a nova cultura o lugar de principal produto de exportação do

estado.

                                                          
12 Sérgio Milliet, em Roteiro do café (1982), fala dos efeitos da passagem do grão pelas várias regiões do
interior do estado de São Paulo. Num dos capítulos, comenta o Código de Posturas do município de São
Paulo de 1886, no qual os administradores da capital propõem um reordenamento urbano, demonstrando
já possuírem certa consciência das transformações em curso na cidade.



A venda de café ao exterior entrou em declínio por volta do final da década de

1920, depois de passar por várias crises, provocando um acentuado abandono de zonas

de plantio. Muitas destas, na década de 1930, passaram a abrigar criações de gado,

como a região Mogiana. Nessa fase, as zonas remanescentes mais densamente ocupadas

com o café foram a Araraquense, a Alta Paulista e a Alta Sorocabana, que denominaram

as companhias ferroviárias que as serviam, abrangendo municípios como São José do

Rio Preto, Marília e Presidente Prudente (idem:41-48). O traçado descrito pelas linhas

férreas resultante desse processo, convergindo para a Capital, facilitou que se

concentrasse na cidade de São Paulo uma série de atividades em atendimento às

transações comerciais de café e aos próprios envolvidos nas negociações (produtores,

banqueiros, funcionários burocráticos etc.), intermediando a produção no interior e a

venda no litoral. A Bolsa de Café foi instalada na rua Quinze de Novembro, no centro

da capital, e os meios de comunicação (telégrafo, correio, transporte), os hotéis, o

comércio multiplicavam-se em função da demanda crescente. A chamada elite do café,

que para gerir seus negócios inicialmente trafegava entre hotéis de Santos e de São

Paulo e a casa-grande no interior, passou a se estabelecer na Capital, desde o último

quarto do século XIX, transformando-a em sua base principal e trazendo consigo suas

famílias (HOMEM 1996:15; MORSE 1970: 255).

A mudança para a capital e o endinheiramento com o café, somados a outros

fatores, como a cultura do modo de vida urbano, deram surgimento a um segmento

social novo para o cenário de São Paulo. Onde, até bem pouco tempo, 1875-80,

costumava-se ver transitando pelas ruelas apenas vendedores de quitutes e pequenos

utensílios, mulheres negociantes de miudezas, alunos do curso de Direito, escravos etc.

(DIAS 1995), passou-se a ver gente endinheirada passeando para gastar, com novas

necessidades, com costumes afrancesados, por uma paisagem que demonstrava

claramente um esforço por imitar padrões urbanos europeus13. No decorrer dessa

mudança gradual, sobretudo ao longo dos anos 1880-1915, a elite cafeeira foi

desenvolvendo hábitos de burguesia refinada; quando não educou seus filhos na Europa,

educou-os aqui mesmo, entregando-os aos cuidados de preceptores estrangeiros14;

                                                          
13 O passeio pela cidade do homem rico e de sua família é descrito, no mais das vezes, por seus
deslocamentos pelas chácaras circunvizinhas ao centro da capital. De charrete ou de carro, dirigiam-se às
áreas altas, região da futura avenida Paulista ou a recantos bucólicos, ao norte do rio Tietê. Além dos
negócios dos maridos, o que os atraía até o centro, em busca de compras e divertimento, eram o comércio
refinado, o cinema e o teatro. Cf. HOMEM 1996, MORSE 1970 e SEVCENKO 1992.
14 Dentre as abordagens literárias desse traço da sociedade belle époque paulistana, destaca-se a de Mário
de Andrade, Amar, verbo intransitivo, de 1984.



transformou-se a rotina doméstica15 e social em rituais regrados e os encenou

especialmente no palacete, o qual devia ser compatível com a posição social do

proprietário, capaz de demonstrar sua distinção por meio do estilo, do gabarito, do luxo

interno e externo (CUNHA 1986:33; HOMEM 1996:18). Construídos, de início, em

áreas mais afastadas do Centro (Higienópolis, Campos Elíseos, Santa Ifigênia)

(HOMEM 1996:61), logo os palacetes foram integrados ao espaço urbano pelo rápido

crescimento da cidade.

No interior desse processo, devido às novas imposições de estilo e de gosto,

abriu-se campo para novos mestres-de-obra, em substituição aos antigos portugueses,

que possuíam habilidade no modelo de construção colonial. Esses novos mestres-de-

obra eram principalmente italianos (vindos nas mesmas levas de imigrantes que

trouxeram trabalhadores para as lavouras de café e serviços urbanos) e também

contribuíram para a mudança da fisionomia da cidade por meio da construção de suas

próprias habitações (LEMOS 1993:103; MORSE 1970:254-6).

Com o crescimento do volume de negócios realizados na capital, negociantes de

toda espécie foram surgindo; construiram-se hotéis mais requintados, novos serviços

passaram a ser oferecidos, obedecendo tanto às demandas de reprodução do capital e da

força de trabalho  realizada por atividades de infra-estrutura urbana, como transportes

e comunicação  quanto às de “circulação material do capital” (CRUZ 1991:14). Além

disso, a atraente possibilidade de trabalho na cidade e a imigração em massa elevaram

vertiginosamente o contingente populacional, como atestavam os censos: em 1872,

havia na Capital 31.385 habitantes; em 1890, esse número subiu para 64.934; em 1900,

já eram 239.820 e, em 1920, 579.033 habitantes16.

Mas as conseqüências do enriquecimento, o incremento das atividades urbanas

na capital e o aumento da população não apenas trouxeram novos elementos visuais e

sociais — também deitaram vários por terra. A cidade passou a assumir outra feição,

com palacetes e prédios comerciais em novo estilo, bem diferentes do traço colonial que

marcava o antigo vilarejo que era São Paulo. Foi nesse período que se intensificou a

demolição generalizada do casario colonial. As pequenas casas em taipa de pilão foram

derrubadas, desaparecendo como fantasmas de um passado de pobreza e insignificância

                                                          
15 A rotina doméstica, na linguagem da arquitetura, traduz-se por “programas de necessidades”, que se
referem ao conjunto das atividades desenvolvidas no ambiente doméstico ou definem o uso dos cômodos,
de onde vem sua denominação. (cf. HOMEM 1996:14 e LEMOS 1993:100-104).
16 Fonte: Quadro “Crescimento da População da Cidade de São Paulo, 1872-1920” (LOVE 1982:44).



política e econômica que então se queria esquecer. A cidade também perdeu suas

características semi-rurais, com elas se foram a tranqüilidade, as antigas relações sociais

equalizadas pela pouca diferença material entre seus habitantes, foi-se também o

sossego tão caro a Monteiro Lobato, que se queixava perturbado pelo barulho dos

“infernais bondes da Light” (Monteiro LOBATO 1951:291).

A população mais pobre foi sendo expulsa para a periferia, para as margens da

estrada de ferro, formando bairros operários com um outro perfil social. Bairros como a

Barra Funda, Bom Retiro, Brás e Moóca já nasciam com características de regiões

operárias, combinando indústrias e casas de trabalhadores, próximos dos trilhos da

estrada de ferro ou nas terras baixas, sujeitas a enchentes (DECCA 1987:17-18;

CUNHA, 1986:32). Localizavam-se relativamente distantes do centro, se consideradas

as precárias condições de locomoção da época; mesmo assim, esses bairros continuaram

a ser ocupados, posterior e concomitantemente à “deterioração” de outros como Luz,

Santa Ifigênia e Campos Elíseos, anteriormente considerados como de elite (HOMEM

1996:61)17.

As novas arquiteturas e os novos moradores, a intensificação das atividades

terciárias e, logo em seguida, o surgimento de indústrias não trouxeram consigo,

entretanto, respostas aos problemas que surgiram com eles e com o crescimento muito

rápido e não planejado: problemas de transporte, de moradia para a população mais

pobre e para trabalhadores [estes afastados do Centro pelos novos usos e significados

assumidos com a urbanização, pela elitização de serviços e funções urbanas e pelas

gritantes discriminações na distribuição dos aparelhos de uso público pelos bairros

(CUNHA 1986:32)], a formação de cortiços, o agravamento da saúde pública devido às

epidemias cada vez mais difíceis de controlar, tudo isso complicado pelo rápido

aumento da população urbana e por calamidades, como as repetidas enchentes que

inundavam os bairros mais baixos como Bom Retiro e Brás e alastravam as doenças

ainda mais.

Em São Paulo, a partir do último quarto do século XIX, em meio à expansão

desordenada, procurou-se, nem sempre com sucesso, separar os universos das classes

                                                          
17 Para uma idéia menos estereotipada da periferia da cidade como sede da pobreza e de moradias
precárias, vale lembrar que, até os anos 1840, seguramente, termos como arrabaldes, subúrbio, arredores
eram usados sem conotação pejorativa. Viajantes assinalaram a beleza e aprazibilidade de chácaras e de
residências elegantes e ajardinadas, situadas nas vizinhanças do centro, no Brás, nas Palmeiras, no
Pacaembu (bem comuns até o terceiro quarto do século XIX). Eram locais de habitação da aristocracia e
de gente de alguma posse. Fazendeiros, estudantes de direito, banqueiros moravam em chácaras, onde se
encontravam animais domésticos, bovinos e pequenas plantações de subsistência (HOMEM 1996:37-39).



com estratégias de diferenciação visual e espacial associadas à repressão. O que não

impedia que o cenário urbano fosse visto por cronistas, autoridades e elite como

completamente caótico, para o que contribuíam a sensação de falta de higiene e, logo,

de iminente contágio pelos flagelos da febre amarela, da tuberculose ou da varíola,

disseminando o temor em cada um que ainda acreditava ter algo a perder. O horror às

doenças e epidemias incontroláveis, sem tratamento eficaz ou conhecido  mas

também o horror às multidões de desesperados, que compunha o imaginário social nas

cidades industrializadas (idem:23), prenhe de aglomerações de renhidos  crescia à

medida em que ameaçavam ultrapassar as fronteiras da pobreza e atingir os bem-

aventurados herdeiros da próspera e exultante família cafeeira. Lançando mão de

projetos urbanísticos segregadores, como a normatização do uso da cidade18, essa elite,

representada pelo Estado, procurava resolver através da intervenção técnica problemas

cujas raízes tinham origem nos atritos sociais e de classe.

Discutindo a transição de uma medicina individual, centrada no paciente, para

uma medicina que repousa o olhar sobre a sociedade e estende para o coletivo a noção

de organismo, Michel Foucault retrocede ao final do século XVIII para encontrar o

início do processo que geraria na França, por volta da segunda metade do século XIX

(tardiamente em relação à Inglaterra, ele ressalta), a “medicina social”. Precedida pela

“medicina urbana”  que objetivava organizar e controlar certos elementos presentes

no espaço urbano, tais como o ar, a água, os serviços e os mortos, com vistas ao bem

estar dos habitantes , a medicina social vai se voltar contra pobres e operários num

momento em que conviver com eles no espaço urbano passa a representar um perigo à

sociedade burguesa, seja porque se revoltavam ou podiam facilmente aderir a agitações,

seja porque se tornaram menos indispensáveis ao funcionamento de serviços urbanos

essenciais, seja, enfim, porque eram alvo fácil de epidemias, tornando-se, assim,

também seus transmissores e propagadores (FOUCAULT 1979:80-95).

Certas descrições de capitais européias do século XIX, especialmente de

Londres e Paris, ressaltando o inchaço populacional dos centros urbanos, o agravamento

da miséria e das doenças, o descontrole das massas invasoras, induziram ao vislumbre

                                                          
18 Vide o teor normatizador tanto dos Códigos Sanitários como dos Códigos de Posturas do Município de
São Paulo, cuja versão do ano de 1886 mereceu os interessantes comentários de Sérgio MILLIET,
Roteiro do café e outros ensaios, 1982.



de um cenário escatológico e aterrador19. Difícil saber, mesmo tomando por base os

relatos de época, até que ponto seria essa descrição aplicável ao caso de São Paulo; o

fato é que se desenhava algo dramático capaz de despertar nos homens daqui a

disposição de combater esse estado de coisas com a instauração de polícias sanitárias e

se munindo de uma logística minimamente necessária para a intervenção dos poderes

públicos.

Esse aparelhamento, composto por novos quadros, novas funções e novos

equipamentos, contava com dispositivos de outra ordem, encarregados de lhes dar

justificativa e legitimidade, entre os quais estavam o conhecimento técnico-científico,

autoproclamado capaz de debelar as patologias físicas e sociais que açulavam a

sociedade citadina. No contexto cientificista em vigor, desde a segunda metade do

século XIX, entravam em ação os elementos de convencimento por meio de campanhas

sanitárias e da publicidade de teorias e procedimentos médico-sanitários a serem

aplicados sobre os corpos e a cidade. Restava conjugar, convenientemente aos interesses

das classes dominantes da época, os fatores cura, doença, controle, população e

produção. A febre amarela, o cólera, a varíola, a peste bubônica  crônicas, sucessivas

e, às vezes, simultâneas  eram de fato temíveis e segundo a visão médica de então,

alojavam-se principalmente na pobreza. No entanto, os pobres, que se confundiam com

trabalhadores de todo tipo, constituíam mão-de-obra necessária. A convergência de

projetos modernizadores para a cidade (reurbanização, industrialização, estradas)

convocava à participação o sanitarismo e a ação higienista como instrumentos para criar

um clima de progresso e de salubridade, portando, dentre outras finalidades, a de se

constituir em propaganda para os países provedores de imigrantes. Num esforço de

alinhamento científico internacional (ALVES 1997:181-193), o país devia demonstrar

capacidade logística e científica para conter as pulsões urbanas e as doenças que

circulavam em suas fímbrias, que abalavam o fluxo das mercadorias, do capital e da

mão-de-obra, fatores estes que podiam denegrir ainda mais a imagem de atraso do país

já construída no estrangeiro.

                                                          
19 O assunto é recorrente tanto na literatura quanto nos estudos científicos. Dois exemplos clássicos da
literatura retratando o tema das misérias urbanas são Victor HUGO, Os miseráveis (1862); e Charles
DICKENS, Oliver Twist (1837). Dentre os estudos, consta o clássico das Ciências Sociais de Friederich
ENGELS, A situação da classe trabalhadora na Inglaterra (1844) e os contemporâneos FOUCAULT,
Microfísica do poder (1979), BRESCIANI, Metrópoles: as faces do monstro urbano (1984-1985),
SEVCENKO, Perfis urbanos terríveis em Edgar Allan Poe (1984-1985) e PERROT, Os excluídos da
história (1988).



Efetivamente, o caráter da intervenção sanitária ultrapassou o âmbito público, o

espaço urbano comum. Se em nome da saúde coletiva, as atividades e a permanência

humanas na cidade, sobretudo de trabalhadores e desocupados (hábitos, trabalho,

circulação, comércio informal, higiene, aglomerações), passaram a ser normatizadas,

também a vida privada dos desfavorecidos tornara-se assunto público, sendo

freqüentemente invadida sob os argumentos da medicina ou da força. Maria Clementina

Cunha observa que os cortiços eram locais especialmente visados pela polícia sanitária,

porquanto muito temidos como focos de moléstias e de degradação humana. “Espécie

de síntese do mal, objeto de todos os temores” (CUNHA 1986:36), os cortiços sofriam

todo tipo de intervenção, direta e indireta; eram alvo de desinfecções constantes ou

mesmo de desocupação e demolição; seus moradores tinham suas roupas seqüestradas

para desinfecção ou incineração se havia a ocorrência de uma doença contagiosa; e

viviam sob o risco de serem afastados da cidade e ter de morar distante, às margens dos

trilhos, nas terras sem valor ou, no caso de alguns trabalhadores de indústria, alojarem-

se em vilas operárias criadas por seus patrões. 

Richard Morse nota que o processo de expulsão das camadas populares do

centro foi em parte acompanhado da construção de vilas operárias, em locais distantes

daquele núcleo central ou próximas às fábricas  embora fossem em número reduzido

e ainda assim contando com incentivos municipais (MORSE 1970:296). A luta contra

os cortiços se traduzia às vezes sob aparente benemerência:

Uma cidade como esta, rodeada de campos vastíssimos, com terrenos largos
adequados a todas as construções não deve possuir em seu seio esses antros
denominados cortiços onde fenece a saúde mais robusta e onde o operário
incauto, à busca de uma economia ilusória e fatal, encontra quase sempre os
germes que o dizimam.20

Malgrado os cortiços pudessem ser insalubres, o relator desconsiderou outros

fatores tão ou mais comprometedores para a saúde do trabalhador, como os baixos

salários, as jornadas prolongadas, a precária higiene nos locais de trabalho. Tampouco

morar em cortiços era uma escolha do operário na “busca de uma economia ilusória”

como o relatório sugere.

                                                          
20 Trecho de Relatório Apresentado à Câmara Municipal, de 1893. (citado por MORSE 1970:296).



Já a iniciativa das vilas operárias, que os jornais anarquistas renomeavam de

“presídios industriais” (CUNHA 1986:34), possuía um caráter mais complexo do que

aparentava, pois nela residia não só a expectativa de distanciar o trabalhador do centro

da cidade, de fazê-lo mudar de ambiente, afastá-lo do bar, da noite, da bebida e do jogo,

da atmosfera viciada e degradada do cortiço, ao mesmo tempo em que o aproximava da

fábrica; havia também, como notou Foot Hardman, a intenção de controlá-lo em sua

organização de classe, na própria forma de gastar seus vencimentos e de forjar sua

cultura (HARDMAN 1984).

Por outro lado, no entanto, os cortiços nutriram apreciações ambíguas perante

quem os estuda. Richard Morse, por exemplo, percebeu com bons olhos certo aspecto

das moradias coletivas que, para ele, eram dotadas de “considerável solidariedade

social. A despeito das brigas e intrigas, prossegue Morse, as pessoas que nasceram e

cresceram em um cortiço (...) desenvolvem a sociabilidade e os hábitos de um auxílio

mútuo e experiência compartilhada” (MORSE 1970:298).

Michelle Perrot, da mesma forma, mas observando semelhante ocorrência na

França, considera positivas certas soluções gregárias populares. Diz ela que, ao

contrário do que intentavam as autoridades sanitárias de Paris, as opiniões acerca dos

hábitos de convivência populares constantes em seus relatórios não traduziam o que

pensavam os trabalhadores a respeito de conforto e bem-estar, de uma forma geral. A

experiência francesa do século XIX mostra que enquanto o corpo médico se preocupava

em afastar os indivíduos, certos de que o isolamento, a ventilação e a circulação dos

corpos favoreceriam o conforto e a saúde, os trabalhadores escolhiam trabalhar com

janelas fechadas para não passar frio e amontoar-se numa mesma casa, e resistiam em

abandonar a capital reurbanizada: os operários preferiam a coabitação precária, dentro

dos limites da cidade, a morar em vilas operárias (PERROT 1988:110-112). Sob esse

modelo de moradia, de compartilhamento do mesmo teto, os habitantes pobres de Paris

viam maiores garantias de sobrevivência por meio de uma rede de solidariedade, da qual

não disporiam vivendo sob o modelo nuclear ou em locais distantes da cidade, na

periferia ou nas vilas operárias.

Michelle Perrot também ressalta como a experiência coletiva de mulheres em

lavadouros públicos possibilitava-lhes uma assistência mútua  improvável que viesse

do Estado  e como, ao mesmo tempo, constituía um meio de organização combativa

em torno e a partir de seu trabalho. A organização familiar, por sua vez, não era a

nuclear; era a de uma família extensa, que ultrapassava os limites da consangüinidade e



cujas interseções estavam na sua condição de origem, de explorados, e nos benefícios

que logravam com esse modo de sociabilidade21.

Em São Paulo, no período tratado, os cortiços possuíam um significado para

seus moradores algo bem diferente do que tinham para os agentes sanitários. Numa

sociedade como aquela  tributária, desde quando colônia, da tradição de exclusão

política e econômica e da exploração escrava, que viu, logo após a abolição e a

Proclamação da República, muitos de seus entusiastas de véspera abandonarem os

românticos ideais de integração pelos atrativos materiais do liberalismo , os cortiços

representavam, antes de tudo, um meio possível de sobrevivência e de enfrentamento

das privações que lhes eram impostas no meio urbano. Os antigos escravos

engrossavam o contingente de excluídos (excluídos nos planos político, econômico,

social e espacial), que assistiam resignados a boa parte do trabalho urbano e rural ser

assumido por estrangeiros, o que amargava mais ainda para eles sua situação de

marginalidade, de destituição de direitos, obrigando-os a recorrer a todo tipo de

atividade econômica informal ou a se submeter a ainda piores condições de trabalho22.

Numa cidade como São Paulo, em que as oportunidades de sobrevivência digna

se faziam bastante restritas, em que as condições de vida empurravam os despossuídos

para a marginalidade e onde inexistia o amparo social do Estado, as moradias coletivas

representavam uma saída possível para suportar tal situação. Embora houvesse por parte

do “povo” o reconhecimento das más condições de habitação oferecidas pelo cortiço

(alardeadas em jornais operários que representavam parcelas da voz popular), não se

deixava convencer de que era ele o responsável por seu próprio infortúnio e pela

geração e disseminação de moléstias; ao contrário, acusava o excesso de horas

trabalhadas, a exploração, a precariedade dos bairros onde vivia e o descaso do governo

para com as questões sociais (BERTUCCI 1993:77-91). 

Ao invés de ocupar-se dos melhoramentos dos bairros fabris, reclamados pelos

moradores (drenagem, limpeza, calçamento, iluminação), a clara opção de classe dos

governantes os levava a agir sobre o homem pobre e não sobre o meio que lhes afligia.

                                                          
21 Esses assuntos são tratados em vários momentos em PERROT (1988), no capítulo “Os operários, a
moradia e a cidade no século XIX”, Parte I, e em toda Parte II, intitulada “Mulheres”. A respeito da
sociabilidade nos cortiços e dos seus traços de memória como questões contemporâneas, ver em Marcos
SILVA (1995), o capítulo “Patrimônios históricos”.

22 Três visões bem diferentes sobre a condição social e profissional de ex-escravos: AZEVEDO, Onda
negra, medo branco (1987), CHALHOUB, Visões da liberdade(1990) e CARVALHO, Os bestializados
(1989).



De resto, segundo as noções em vigor de saúde e doença, o corpo não passava de um

meio de manifestação e propagação de moléstias, as quais não possuíam existência

senão quando se apropriavam de sua vítima. Por um lado, a intervenção médica partia

da compreensão do meio urbano como um organismo e, por outro, como espaço de

projeção dos interesses de classe. A cidade, desse ponto de vista, merecia diferentes

cuidados conforme fosse a extração dos moradores de cada bairro. Jornais operários

cansavam-se de denunciar e contestar os gastos feitos com embelezamentos,

demasiados ou inúteis, nos bairros elegantes, enquanto os bairros operários ficavam à

míngua  ou melhor, com a atenção da polícia sanitária23.

Os cortiços, quer localizados na periferia, quer nos antigos bairros de elite

abandonados (Santa Ifigênia e parte dos Campos Elíseos), representaram, em vários

sentidos, o reverso dos ideais burgueses de cultura, de vida e de convivência. Contra os

artifícios de união interna de classe, empregados no meio abastado, como reuniões

íntimas, chás, esportes, corsos e piqueniques, os humildes possuíam o convívio

partilhado que envolvia amplos aspectos de suas vidas, num mesmo espaço, em que se

trocava a privacidade pela solidariedade. Contra a erudição, os monumentos à cultura e

ao poder e contra o formalismo dos documentos  que hoje guiam boa parte da

memória construída do passado paulista , o cotidiano, as estratégias de vida, o lazer e

o vocabulário próprios, as vivências trocadas e comunicadas no plano da oralidade, mas

nunca registradas nos suportes habituais a que recorrem os pesquisadores ou que os

arquivos queiram e saibam preservar. E nem tampouco preservadas ou lembradas,

sequer através dos cortiços que abrigaram tais experiências e que constituem, por sua

vez, o avesso dos monumentos da ordem e da cultura burguesa. Longe de se assemelhar

aos espetaculares espaços refinados, os prédios transformados em cortiços, representam,

ou representariam, uma memória possível das pessoas humildes que neles habitaram e

que neles encontraram um território para sua existência na cena (sub)urbana (SILVA

1995:48-51).

Os cortiços e seus moradores, os pobres e outros desclassificados, nas

oportunidades em que mereceram ser registrados, foram expostos nas fotografias do

                                                          
23 Para saber mais sobre os temas de saúde pública tratados no jornal Folha do Povo, ver BERTUCCI
1993. Outros jornais, como a Folha do Braz e Jornal do Operário, também traziam preocupações
semelhantes. Em contraste com as queixas dos jornais operários, havia órgãos como o A Pátria, da
imprensa católica, que fazia a defesa das habitações de operários, e a revista A Illustração Brasileira,
orgulhosa das ruas largas e alinhadas da capital, do asseio de seu povo e da aparência de cidade européia
dignos de impressionar “os mais exigentes touristes” (edição da primeira quinzena de agosto de 1903).



serviço de higiene (que estava à procura de casos de desvios do comportamento

saudável), nos artigos da imprensa médica e mundana na condição, em geral, de

indivíduos em desacordo com o esperado da vida civilizada, como exemplos do que não

se deve ser, da falta de higiene, da promiscuidade, dos vícios e da decadência.

A SAÚDE PÚBLICA EM SÃO PAULO

O surgimento das principais instituições científicas de São Paulo, até o fim da

Primeira República, concentra-se entre as décadas de 1880 e 191024. Nesse período, de

quase quarenta anos, São Paulo monta seu aparelho científico para atender aos

imperativos comerciais, às pressões dos problemas urbanos e de saúde pública e

também para manifestar sua ascensão econômica e política, conquistada,

paulatinamente, no mesmo processo que a levou à condição de capital do estado maior

produtor mundial de café25.

Nesse ponto, parte da literatura mais recente, ocupada especialmente com o

surgimento dos serviços de saúde pública em São Paulo, oferece interpretações

semelhantes26. Essas interpretações estabelecem a Primeira República como marco

fundamental, a partir do qual a nova estrutura dos poderes regionais teria permitido

promover uma ação institucionalizada sobre os problemas que afetavam a vida

econômica do estado  dentre eles, os distúrbios de saúde  e descrevem o processo

                                                          
24 Refiro-me aos institutos Butantã (1899), Bacteriológico (1892), de Higiene (1918) e Pasteur (1916), à
Faculdade de Medicina (1913), ao Desinfectório Central (1893), ao Hospital de Isolamento (1880), ao
Museu Paulista (1895) e à Escola Politécnica (1893), todos situados na capital paulista. Simon
SCHWARTZMAN (1979) propõe dois períodos de criação de instituições, sociedades e cursos no país;
uma primeira fase, de 1880 a 1900 e outra, de 1915 a 1930. Além das já mencionadas, ele inclui
Comissão Geológica e Geográfica de São Paulo (1886), Instituto Vacinogênico (1892), Escola de
Farmácia (1898), todas com sede na capital, e Instituto Agronômico de Campinas (1887) e Escola
Superior de Agricultura Luiz Queiroz, de Piracicaba (1901).
25 Para uma visão que compreende a introdução das ciências no Brasil e sua institucionalização como um
processo também social e político, ver DANTES 1980 e 1988.
26 Refiro-me a MERHY, O capitalismo e a saúde pública (1987), RIBEIRO, História sem fim...
Inventário da saúde Pública (1993), IYDA, Cem anos de Saúde Pública (1994) e TELAROLLI Jr., Poder
e saúde: as epidemias e a formação dos serviços de saúde em São Paulo (1996).



que deu forma aos serviços de saúde pública como estreitamente associado às atividades

cafeeiras27.

Ao enfatizar esse marco, os autores não deixam de fazer eco a certos

personagens bastante envolvidos na política institucional republicana, cuja retórica não

cansava de frisar as realizações do grupo político ligado ao café, como o fazia Cândido

Motta, secretário da Agricultura, do Comércio e de Obras Públicas entre 1916 e 1919:

E a higiene e a saúde pública?, pergunta o Secretário. Que era São Paulo a esse
respeito nos tempos anteriores ao advento da República? Que seria de nós sem
a organização higiênica modelar, que data do primeiro governo Bernardino de
Campos, ante as grandes e terríveis epidemias que assolaram o país, a febre
amarela, a peste bubônica, o tifo, a varíola etc., derramando por toda parte o
luto e a miséria? (Candido MOTTA 1935:21)28

A indagação de Candido Motta ainda ecoa.

Mais recentemente, Emerson Merhy, um dos primeiros autores a problematizar a

história da saúde pública paulista como fenômeno político e econômico e não

estritamente científico29, compreende as ações de saúde pública como um modelo de

intervenção social-urbana próprio dos sistemas capitalistas. Em seu estudo sobre a

emergência das práticas sanitárias entre nós (MERHY 1987) (destacando o caso de São

Paulo), este autor recupera sua origem em países europeus no interior do mesmo

processo que gerou o modo de produção capitalista, na Inglaterra, França e Alemanha.

Merhy considera que a ação das autoridades sobre os problemas de saúde, por

ocasião do enfrentamento das epidemias paulistas surgidas na década de 1880, menos

que o atendimento a uma necessidade premente, estava ligada aos interesses capitalistas

de preservar a mão-de-obra existente e garantir sua reprodução sadia. Seu ponto de

vista, marcadamente marxista, localiza as “práticas sanitárias” no nível da infra-

estrutura, como corolário das transformações econômicas e sociais pelas quais

                                                          
27 Em Quotidiano e poder, Maria Odila da Silva DIAS relata que, nas primeiras décadas após a
Independência, o cuidado de escravos e forros doentes ficava delegado pela Câmara a mulheres que,
noutras circunstâncias, ganhando sua vida no comércio informal, eram marginalizadas e perseguidas.
(1995:29)
28 No texto referido de Candido Motta, São Paulo e a República, originalmente, um discurso a ser
pronunciado em 1934, o autor desfia reminiscências sobre a aurora da era progressista de São Paulo,
sugerindo uma oposição tanto ao período monárquico quanto ao de Getúlio Vargas, então vigente.
29 A tese de Rodolfo MASCARENHAS, Contribuição para o estudo da administração sanitária estadual
em São Paulo, Tese de Livre Docência, FHSP/USP, 1949, além de inaugurar os estudos sobre o tema,
representa uma das principais referências de uma abordagem que enfatiza o institucional e o científico na
história da saúde pública paulista.



passavam estados como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e, sobretudo,

São Paulo, processo no qual enxerga o aguçamento das relações capitalistas de

produção e da formação da burguesia nacional. Contudo, embora o autor chame a

atenção para os mecanismos que colocaram a técnica médica a serviço dos interesses

comerciais da burguesia cafeeira, deixa de ressaltar (ou esvazia) a dimensão de poder

contida nas próprias ações das instituições de saúde, circunscrevendo sua atuação às

áreas de interesse para os cafeicultores ou reduzindo suas estratégias à mera intenção de

sanear e medicar.

Outra faceta do fenômeno é exposta por esse autor estabelecendo a intervenção

estatal sobre as epidemias como uma resposta às exigências dos países de origem dos

imigrantes por melhores condições de vida e saúde para seus patrícios. O que não deixa

de ser verdade; porém, sem a devida ponderação, essa afirmação não só deixa presumir

que foram nações estrangeiras os responsáveis pela instituição da saúde pública em São

Paulo como, em certa medida, exime os governantes e cientistas locais da opressão de

classe muitas vezes exercida em nome das ações sanitárias.

Mas não esgotam aí as interpretações sobre a institucionalização da saúde

pública paulista a partir da Primeira República. Outro trabalho preocupado com a

questão é o de Massako Iyda (1994). Para essa autora, o vínculo entre o surgimento de

serviços sistemáticos de saúde e a República é reforçado pelo fato de que, até aquele

momento, as intervenções sanitárias tinham caráter esporádico e pontual, limitando-se

apenas à organização de regulamentos visando ao saneamento, o que não implicava

necessariamente em sua efetivação (IYDA 1994:30-31).

Ainda assim, Iyda considera tardia a operação institucional das práticas

sanitárias em relação ao fenômeno republicano. Essas medidas que, a partir de então,

passam a ser de maior responsabilidade do município, conservaram ainda um pouco do

caráter emergencial de outrora, mas atuando especialmente em períodos críticos, não

chegando a se caracterizar como uma “área específica”. As doenças eram tratadas

predominantemente em âmbito privado, pelas famílias ou por entidades filantrópicas

(idem:34-35)30. Somente a partir dos surtos de peste bubônica em Santos  ligados,

portanto, intimamente à questão da imigração , é que se verificaria os serviços

públicos de saúde atuando mais sistematicamente.

                                                          
30 Lembraria ainda a existência de clínicas particulares que ofereciam internação e tratamento.



A autora, para quem “as relações capitalistas de produção não eram

predominantes, mesmo nos raros centros urbanos”, diferentemente de Merhy, não

considera que a principal função da saúde pública estivesse na reprodução da força de

trabalho mas, sim, “na circulação e distribuição de mercadorias, inclusive da mercadoria

força-de-trabalho-estrangeira”. Ela argumenta que diante da grande disponibilidade de

mão-de-obra, era pouco provável que a reprodução da massa laboriosa fosse

fundamental (perspectiva diferente, também, da que nos oferece Foucault, ao justamente

afirmar que a medicina social era um instrumento de ação direta do capitalismo, no

século XIX, principalmente na Inglaterra, sobre o corpo visto como força de trabalho)

(FOUCAULT 1979:80, 97 e 185). No campo, a manutenção de braços trabalhadores

estaria garantida pela moradia e pelas culturas de subsistência dos colonos dentro da

fazenda. Na cidade, ela vê isso atendido pelas vilas-operárias, criadas pelos industriais.

Dessa forma, ela atribui ao próprio empregador, sobretudo, a geração dos meios de

reprodução da mão-de-obra  e não ao Estado, por meio da saúde pública (IYDA

1994:38-39).

Foram outras, para Iyda, as tarefas do Estado e da Saúde. Num momento (início

do século XX) em que as relações capitalistas de produção ainda não estavam

plenamente disseminadas,
as campanhas sanitárias tiveram uma outra função: a de estabelecer, dentro
dos princípios prevalecentes de ordem e progresso, uma área específica de
atividade estatal, sua organização; e, em nível nacional, a de formar os
intelectuais necessários a essa organização. (IYDA 1994:39)

Sobre o tema, a autora conclui:

Não se tratava apenas de organizar o âmbito da saúde pública para coagir as
“classes populares”, mas também de oferecer às outras classes as
representações e, mesmo, os mecanismos de controle social. (idem:46)

Ao afirmar tais nuanças, a autora se afasta um pouco da abordagem

economicista que vinha empregando, apontando para uma compreensão do fenômeno

em termos de representação, em que os elementos em jogo não desempenham papéis

preestabelecidos ou universais, mas os determinam e os experimentam durante um

processo. Não foi nesse registro, porém, que a autora continuou desenvolvendo suas

idéias.

Uma terceira posição sobre a questão é a de Rodolpho Telarolli Jr.

(TELAROLLI Jr. 1996), para quem os serviços de saúde em São Paulo  a despeito de



também lembrar sua ligação com as soluções para os impasses da imigração  tiveram

a tônica de seu desenvolvimento no combate mesmo às doenças e epidemias e na

correção das distorções sanitárias. O autor conta em detalhes a história da saúde pública

em São Paulo e, apesar de levantar debates políticos e legislativos, será o âmbito da

técnica que sua análise vai enfatizar, ressaltando os aspectos científicos das práticas

médicas sociais. As razões técnicas ou as aquisições científicas foram, ao seu ver, os

fatores centrais para a mudança de políticas e de rumos na atuação médico-sanitária,

sendo os objetivos das práticas vistos menos como produto de demandas sociais e

historicamente determinadas e mais como possibilidades de emprego dos saberes

médicos.

A análise de Telarolli Jr. não se reduz à mera consideração dos fatores internos

às práticas científicas como determinantes  totais do seu processo de institucionalização

e de funcionamento; ele tem a preocupação de estabelecer vínculos com o contexto, mas

privilegia aquela dimensão. Isto é possível de se verificar por meio da consideração que

faz, por exemplo, do terror e da tensão social gerados pelo medo e pela ignorância com

respeito às moléstias e a seus presumíveis vetores  os pobres , colocando a questão

apenas nos termos de uma ação médico-sanitária sobre a cidade e a população, gerada

simplesmente da necessidade de proteger uma classe da outra (idem:97-98). Assim

sendo, a funcionalidade, enquanto condição decisiva, atravessaria o âmago das medidas

relativas à vida e ao espaço urbano, repondo novamente o problema no campo da

técnica.

Sem diferenciar as atitudes efetivas em medicina e saneamento  e sua

eficiência e filosofia  daquilo que, na realidade, atendia também a interesses de

propaganda desenvolvida pelos governos ou pela classe médica (não só os evidentes

álbuns fotográficos, mas artigos em jornais e revistas, especializados ou não, mesmo as

campanhas sanitárias e a estratégica instalação de postos com sua dinâmica própria de

atendimento da população), os autores comentados concentram seus argumentos ora no

papel econômico desempenhado pelas políticas de saúde naquele momento,

apresentando-as, em certo sentido, como produto das pressões externas (MERHY

1987:78-79); ora na dimensão técnica do seu funcionamento, exibindo o período que

cobre a Primeira República, fustigado pelas epidemias, como palco privilegiado de

teorizações e práticas científicas médicas (TELAROLLI Jr., 1996); ora, finalmente, no



potencial institucional do exercício da saúde pública, quando esta não é um fim mas,

sobretudo, um meio de afirmação do Estado burguês, não devida a eventuais benefícios

à saúde mas ao seu papel complementar dos dispositivos de controle e reprodução dos

papéis sociais (IYDA, 1994).

Conquanto essas interpretações contribuam para o debate em torno do preço

social da medicina, sua visão sobre o desenrolar do processo de construção da ciência

médica e de sua institucionalização em São Paulo, ao partir de balizas historiográficas

conservadoras, no que toca à compreensão do que seja a atividade científica, obscurece

a manifestação desse fenômeno nos termos de uma prática científica latu sensu.

Estudos elaborados no quadro de uma História social das ciências demonstram

como atividades científicas em várias áreas, inclusive na médica, já vinham sendo

desenvolvidas, mesmo antes da vinda da Família Real para o Brasil, em 1808, e

principalmente durante o século XIX, quando ganham contornos institucionais mais

definidos, como foi o caso da medicina (Cf. DANTES 1988, EDLER 1992 e

FERREIRA 1996).

Desde a primeira metade do século XIX, tomavam-se medidas voltadas a

questões de saúde, como vacinações e a própria criação de escolas médicas, no Rio de

Janeiro e na Bahia em 1810. Ao longo do século XIX, essa ação tendeu a crescer, não só

pelo caminho da intervenção técnica sobre a cidade, em boa parte desenvolvida dentro

do pensamento médico e higienista, como também devido à convergência de epidemias,

de fluxo imigratório, de mudanças políticas e de interesses econômicos.

O agravamento desse quadro leva o governo imperial a criar inspetorias

provinciais, em 1886, como braços auxiliares da Inspetoria Geral de Higiene, sediada na

Capital. Em São Paulo o embrião do Serviço Sanitário foi a Inspetoria de Higiene,

dirigida por Marcos Arruda, à qual cabia fiscalizar a higiene, principalmente de

estabelecimentos públicos, controlar alimentos e bebidas através de análises químicas,

promover vacinações etc. (ALMEIDA e DANTES 2001:134-155) O Serviço Sanitário

de São Paulo, auxiliado pelas suas várias seções dispersas pela cidade, herdará essas

funções e imprimirá outras mais no intuito de sanear a cidade e o campo, em parte

atendendo aos imperativos do capital, interno e externo, como já foi apontado, mas

também cumprindo funções de outra ordem como veremos.

É certo que o Estado reagiu às pressões externas, anteriormente mencionadas,

mas, diga-se, movido sobretudo por interesses estritamente internos. Parte significativa

dessa motivação repousava no imaginário das classes dirigentes que alimentava seus



anseios de ombrear as nações estrangeiras alcançando patamares de civilidade por meio

da higienização dos espaços e da população. O progresso econômico não lhes parecia

suficiente para o ingresso na modernidade; a higiene deveria estar assimilada como

padrão generalizado de comportamento pela sociedade, permanentemente presente

como idéia norteadora do progresso e da “defesa social” e, principalmente, deveria ser

externalizada: “praticadas desde o berço até a escola, desde  a oficina até o templo,

desde a casa até o hospital, às prisões, aos quartéis, aos asilos, aos teatros”31, as medidas

profiláticas constituíam um programa de princípios que extrapolava seus efeitos

imediatos.

A qualidade da saúde pública era considerada capital para o progresso de uma

cidade  assim prescreviam as teorias higienistas da época, assim se orientavam os

ocupantes dos postos de poder. Os profissionais do ramo, higienistas, médicos e

engenheiros sanitários partiam para diversas intervenções no espaço urbano com o

intuito de livrar a cidade dos seus inimigos: moléstias, doentes e insalubridade. O ideal

da cidade sã e do progresso material era a preocupação que atravessava as ações

médicas. E estava também presente nos discursos de médicos, em artigos na imprensa

especializada, em que se dizia que o desprezo a princípios elementares de higiene podia

perturbar o progresso de uma localidade, não deixando-a prosperar como deveria32.

Ao lado dos governantes, também a classe médica procurava capitalizar os

supostos benefícios, mais que sociais, dos serviços de saúde pública, com declarações

explícitas:

Uma das repartições públicas de S. Paulo que mais lustre e renome tem
adquirido para o Estado é sem dúvida a que tem a seu cargo os serviços de
higiene,
representada pela Diretoria do Serviço Sanitário... 33

Pronunciada num órgão da imprensa especializada, representante oficiosa dos

serviços estatais de saúde, a frase coloca na arena dos valores da civilização paulista a

dimensão científica de uma ação que se reverte em promoção política e cultural, e

também econômica:

                                                          
31 Revista Médica de S. Paulo, II, n.4, 1899, p.115.
32 Revista Médica de S. Paulo, I, n.6, 1898, p.10.
33 A Hygiene Pública de S. Paulo. Revista Médica de S. Paulo, VI, n.18, p.391-396, set.1903, p.391.



(...) o adiantamento de um país se julga pela expansão de sua instrução pública,
que é o futuro da nação em preparo, e pelo rigor dos seus cuidados higiênicos,
porque é a saúde dos habitantes que se garante no presente e se preserva no
futuro. (...) nós mesmos temos consciência de que a higiene de S. Paulo rivaliza
com as melhores do mundo, e o Estado tem certeza dos benefícios que dos seus
funcionários lhe têm vindo.34

Esse discurso não era exclusividade das revistas médicas. Também a imprensa

ilustrada lançava mão de propalar os níveis de salubridade conquistados (ou assumidos

como tal) pela cidade para exaltá-la. No número inaugural da revista A Illustração

Brasileira, de agosto de 1903, por exemplo, textos acompanhados de fotografias de

marcos arquitetônicos da cidade conduziam o leitor através de um passeio capaz de

impressionar até os “mais exigentes touristes” que nos viessem visitar. Segundo sua

“Chronica da Quinzena”,

Ao estrangeiro, principalmente, que passou pelo Rio de Janeiro e viu naquela
enorme capital, acotovelando-se naquelas ruas estreitas e mal ameiadas, uma
população raquítica e doentia, São Paulo, com suas ruas alinhadas e limpas,
com sua população sadia e laboriosa, dá-lhe a impressão de uma verdadeira
cidade européia.35

Por trás desses discursos, um ideal de modernização que era parte da procura por

identidade com o mundo civilizado, traduzido aqui nos trópicos por um processo de

embate com as tradições locais e a natureza. Esta, que já fora vencida nas distâncias

terrestres pela ferrovia, agora, oferecia como desafio o flagelo das epidemias, tanto no

cenário rural (uma natureza modificada e dominada, de importância econômica) como

no contexto urbano (a negação radical da natureza, onde os problemas se viam

agravados pelo adensamento humano). O complemento dessa identidade almejada se

dava com a importação de equipamentos e de técnicas sanitárias, sobretudo da França

 deles importamos o modelo sanitário (pré-pasteuriano) para montar os serviços de

saúde pública, tanto do Rio de Janeiro como de São Paulo.

O que venho procurando ressaltar é que as ações oficiais em torno dos

problemas de saúde não meramente respondiam a demandas “humanitárias” dos países

fornecedores de mão-de-obra ou às demandas comerciais dos produtores de café. Os

discursos acima apresentados não encobriam ambições materialistas sob a capa do

                                                          
34 A Hygiene Pública de S. Paulo, idem, p.391.
35 A Illustração Brasileira, São Paulo, ano I, n.1, ago.1903, p.1.



interesse científico; a imigração (leia-se, branqueamento e ampliação da força de

trabalho), a reurbanização das capitais, a criação de instituições científicas (inclusive as

de saúde) e a higienização do meio atendiam a um projeto de modernização que era

manifestação de motivações de toda ordem, e não apenas econômicas ou técnicas

(ALVES 1997:181-193).

SAÚDE E DISCIPLINA NA CIDADE

Se o governo paulista, como se dizia, colocou a intervenção médico-sanitária a

serviço, principalmente, do setor agrário, indo atuar nos pontos chaves do processo de

produção e venda do café afetados por epidemias, isto é, Santos, Campinas e capital,

também é verdade que havia interesses em preservar a qualidade da vida urbana das

classes ricas, formadas, não por acaso, em sua maioria, por fazendeiros. É assim que

não só bairros de elite são projetados, com especial atenção às prerrogativas sanitárias e

higiênicas (Higienópolis, Campos Elíseos, Avenida Paulista), como também os critérios

de aplicação dos recursos públicos são determinados por razões de ordem classista 

mas também imaginárias.

Estudos preocupados com a organização e as interferências urbanísticas nas

cidades dão relevo à figura dos higienistas que, a partir do século XIX, passam a lançar

seu olhar particular sobre os problemas da cidade e a vislumbrar soluções. O espaço

urbano, visto como um organismo, transformava-se em paciente dos higienistas, que

diagnosticavam seus males e prescreviam o tratamento considerado adequado. Havia as

ações que recaíam sobre os hábitos de higiene da população, regulamentação das

moradias coletivas ou sua extinção, normas para as edificações quanto à área de

circulação, ao arejamento, às instalações de esgoto, e ações sobre as epidemias, como

bem exemplificam o tratamento dado aos surtos de febre amarela em São Paulo (Cf.

RIBEIRO 1993 e TELAROLLI Jr. 1996), no século passado, e, mais dramaticamente,

contra a varíola, em 1904, no Rio de Janeiro. No caso da cidade de São Paulo, desde as

últimas décadas do século passado até as primeiras deste, os órgãos voltados para a

manutenção da salubridade, ao lado de outros vetores de intervenção na paisagem



urbana, também contribuíram para a mudança da fisionomia da cidade através de

intervenções como as citadas e por meio da construção de suas sedes, inclusive.

A ação higienista sobre a cidade e os espaços apoiava-se na teoria miasmática,

que prevaleceu entre médicos até o final do século XX. Segundo esse pensamento, o ar

e a água constituíam meios privilegiados para o desenvolvimento das podridões, dos

odores fétidos, da flutuação concentrada das respirações, das transpirações e dos suores,

dos espirros e catarros, dos restos e dos dejetos humanos  o miasma (CORBIN 1987).

E do contato com esse elemento miasmático, resultariam as moléstias, pestes e

epidemias. Essa crença levava a duas providências mais visíveis: os esforços de

desinfecção dos ambientes, roupas e corpos e o isolamento dos enfermos entre si e da

sociedade, tarefas realizadas, em São Paulo, pelo Desinfectório Central e pelo Hospital

de Isolamento, respectivamente.

 A teoria pasteuriana, surgida na década de 1870  a qual explicava o contágio

e a transmissão das doenças por razões diversas daquelas, e que mais tarde serviria de

suporte para a “superação” da teoria dos fluídos , até os anos 1910, não causara

grandes mudanças no tratamento dedicado pelos higienistas aos males que eles ainda

identificavam sob o ponto de vista da teoria dos miasmas (RAGO 1985:168). Desse

modo,

a higiene pública vê-se (ainda) na obrigação de garantir o controle da
circulação dos fluídos, do ar e da água, responsáveis pela saúde do organismo.
As casas, as ruas, as cidades, as fábricas, as escolas, os hospitais, as prisões
deveriam ser bem iluminados, bem ventilados, ter amplos espaços que
permitissem a livre circulação dos fluídos para a boa saúde dos habitantes, dos
trabalhadores, dos escolares, dos enfermos ou dos prisioneiros. (idem:168)

Contudo, talvez, mais do que presa aos resquícios das assustadoras teorias

miasmáticas, a sociedade burguesa continuava presa ao imperativo de controlar [como

observou Foucault, a burguesia se interessa pelo poder do controle (1979:186)] as

atividades humanas na cidade por meio dos dispositivos já testados – dentre eles o da

vigilância, cuja forma exacerbada foi o panóptico36. A ação estendia-se aos hábitos,

                                                          
36 O panóptico foi um dispositivo disciplinar, desenvolvido, no século XVIII, pelo inglês Jeromy
Bentham, consistindo num arranjo arquitetural que permitia total controle visual por parte da instituição
sobre as pessoas confinadas e nenhuma visão destes sobre seus vigias. Estudando esse dispositivo,
Foucault o situou na confluência de processos de controle social que culminaram na combinação de
sistemas de exclusão e disciplina, como a prisão, o hospital, a escola e o hospício (FOUCAULT 1987:O
Panoptismo, e 1979:O olho do poder). O próprio criador do panóptico, em documento de 1791, descreve
seu invento e explica sua construção, seu funcionamento e suas vantagens (cf. BENTHAM, Jeromy.



sobretudo dos pobres, aos subterrâneos e à superfície da cidade  nos subterrâneos,

aconselhavam que se instalassem esgotos, que se canalizasse a água; na superfície, que

se criassem áreas verdes e jardins públicos e privados (RAGO 1985:170).

Preocupados com esse gênero de intervenção urbana, estudos históricos e

urbanísticos destacaram como essas práticas atendiam a uma estratégia de controle da

vida da população pobre da cidade. Vista como espaço viciado, herança da falta de

princípios científicos e de salubridade que norteassem sua construção, a cidade de ruelas

estreitas, espaços fechados, úmida, de ruas sem pavimentação, que precedeu a cidade

neoclássica burguesa do século XIX, precisava ser transfigurada e repensada para que

os males sociais não se multiplicassem, especialmente a partir da degradação da vida do

seu principal vetor, que era a pobreza.

Robert Pechman (1994) dedica uma reflexão à crítica desse tipo de intervenção

no espaço urbano, que mascara o controle e a segregação sob o argumento de

transformar a cidade num território ideal pela normatização do seu uso ou,

paradoxalmente, mediante o veto ao seu gozo pela maioria das pessoas. A atividade

higienista age, justamente, onde se constitui o principal espaço de experiência dos

populares, ou seja, a rua: “o lugar das relações (...) sociais, culturais, econômicas, de

luta, de resistência (...) que davam suporte à reprodução da existência desses grupos”

(PECHMAN 1994:29). No empreendimento dessa tarefa de controle do uso da cidade,

Pechman vê a ação de higienistas a serviço do “esforço que a cidade burguesa do século

XIX fez para integrar a cidade nômade a seus cânones” (idem:30)  o que incluirá a

disposição racional e planejada desse espaço.

As formas de intervir no traçado e no uso da cidade passavam,

progressivamente, para o campo da planificação, da prancheta. O urbanismo, produto do

século XIX, embora não surja nem se desenvolva sob o clima do consenso, marca de

forma mais ou menos geral um “divórcio entre o ser urbano e a forma urbana”

(BARDET 1990:10). Mesmo esse urbanismo, que  invade com força o século XX,

assumindo certos princípios das cidades antigas e medievais ou mesmo, em algumas

vertentes, buscando a reintegração “cidade-homem” (idem:21), tem seu acento no

planejamento, que prevê ao mesmo tempo a valorização dos espaços e a otimização dos

meios de circulação e dispersão das massas a fim de evitar as aglomerações.

                                                                                                                                                                         
Panóptico - Memorial sobre um novo princípio para construir casas de inspeção e, principalmente,
prisões. Revista Brasileira de História, VII, n.14, p.199-299, mar.-ago.1987).



O urbanismo, assim, dirige seus esforços para problemas apontados ou

percebidos dentro dos registros próprios do mundo burguês e industrial e cujas soluções

atendem às demandas impostas por essa mesma cultura. É nesse registro, portanto, que

o urbanismo, uma “ciência de observação”, elegerá seu elenco de problemas.  G. Bardet

traça um balanço de cada um desses problemas, dentre os quais estão os de higiene e

conforto. Estes eram colocados em termos da relação do organismo urbano com a

natureza (o vento, os raios solares, o verde), donde se deveria extrair benefícios, em

lugar de malefícios atribuídos ao mau aproveitamento dessa relação com o meio, o que

teria caracterizado as cidades até então (idem:42-43).

Uma aproximação entre o urbanismo e o sanitarismo é perceptível. Mas perceber

a efetividade das propostas lançadas pelo ideário formado dessa conjugação não parece

lá muito claro. Em São Paulo, no começo do século XX, uma imprensa que se dizia

porta voz do povo37, incorporando a questão da salubridade como prioridade  quando,

na verdade, tal questão se constituía em prioridade no seio de um discurso normatizador

sobre a cidade e sobre a vida das pessoas , cobra das autoridades medidas de

saneamento nos bairros operários, enquanto aquelas só dão atenção ao aformoseamento

dos bairros centrais e de elite (BERTUCCI 1993:86-87). Nesse ponto, parece ter havido

uma inversão ideológica nos papéis pois, efetivamente, aqueles representantes operários

reivindicavam melhorias para os bairros operários que, ainda que fossem necessárias,

implicariam numa normatização do espaço e dos hábitos que, em certos sentidos, iam

contra o tipo de organização social própria dessas populações e que representava para

elas a garantia de uma vida mais solidária e espontânea e menos penosa. Mas não seria

essa assimilação um fato desejável do ponto de vista da classe dominante?

O procedimento disciplinar para a cidade, fomentado na visão dos sanitaristas,

pode ser compreendido dentro dos sentidos assumidos pela disciplina no século XIX,

tanto pelas suas características (de retirar as pessoas do vício debilitador, por meio das

medidas de salubridade e sobre o comportamento, para inseri-las com saúde física e

moral no plano de uma cidadania vigiada e produtiva) como pelo seu tipo de inserção

numa sociedade cujos dirigentes têm os olhos voltados para a produção (FOUCAULT

1979:173-199).

Foucault vê a disciplina sob formas múltiplas, pulverizada nos diversos planos

da vida, exercida na escola, na oficina, na prisão, nos hospitais, porém não mais baseada

                                                          
37 Refiro-me a jornais como Folha do Braz e Folha do Povo, qualificados como imprensa operária por
BERTUCCI (1993).



num modelo de pressão ostensiva que leve à segregação, e sim numa “inversão

funcional das disciplinas”: “As disciplinas, diz ele, funcionam cada vez mais como

técnicas que fabricam indivíduos úteis” (idem:185). Isso transposto para o ambiente

produtivo, “a disciplina (...) tende a fazer crescer as aptidões, as velocidades, os

rendimentos e portanto os lucros; ela continua a moralizar as condutas, mas cada vez

mais ela modela os comportamentos e faz os corpos entrarem numa máquina; as forças,

numa economia” (idem:185).

Mas, ao contrário do que Foucault aponta como uma “inversão funcional das

disciplinas”, o que parece acontecer, de maneira mais ou menos geral, é que

características dos dois momentos continuaram a conviver, quais sejam: do primeiro

momento, aquelas em que cabia à disciplina “neutralizar os perigos, fixar as populações

inúteis ou agitadas, evitar os inconvenientes de reuniões muito numerosas”, em que a

presença do agente repressor se fazia sentir e,  do segundo momento, a disciplina

indutiva, mais rápida e mais leve, voltada para “aumentar a utilidade possível dos

indivíduos” e que tem um caráter subliminar (idem:184-185).

Se não, vejamos o comportamento de um órgão ligado ao Serviço Sanitário de

São Paulo, o Desinfectório Central, o braço executivo do Serviço Geral de

Desinfecções, criado em 1893, ou melhor, institucionalizado nesse ano (sua sede

construída no bairro do Bom Retiro) e cujas atividades se mostravam bastante explícitas

e ostensivas, ao mesmo tempo que normativas. Para além da preocupação com a saúde

da população e o alastramento de doenças, os serviços de desinfecção efetuavam

verdadeiros censos nos quais se conhecia em número e espécie as condições de vida das

famílias. A vigilância se operava sobretudo em relação às moradias onde tivesse havido

algum caso de morte por doença. Após a remoção do cadáver, o quarto que este

ocupava era interditado para sofrer minuciosa e completa desinfecção (OLIVEIRA

1994:10).

A ação também se dava na hora de transportar as vítimas, na desinfecção de

roupas, camas e objetos pessoais. Mas o momento privilegiado para essas providências

era perante a iminência de epidemias. Como diz Foucault, numa referência a Artaud,

“para ver funcionar suas disciplinas perfeitas, os governantes sonhavam com o estado

de peste” (FOUCAULT 1987:176).

Um Relatório de 1894, do diretor do Serviço Geral de Desinfecções de São

Paulo, trazia números impressionantes, revelando, a crer nas cifras, um

esquadrinhamento detalhado de setores da cidade. O bairro do Brás, tendo sido foco de



cólera, em 1893, sofreria no ano seguinte a intervenção do Serviço de Desinfecção para

coibir o alastramento da doença. O documento relaciona, entre suas realizações no

episódio, a limpeza de ruas, a remoção de doentes, desinfecções domiciliares e de

roupas, transporte de cadáveres, tudo em números surpreendentes  nem tanto, talvez,

pelas dimensões, mas pela minúcia de sua contabilidade: 245 desinfecções domiciliares,

5.062 desinfecções apenas das instalações sanitárias, 60.342 desinfecções nas

instalações higiênicas de prédios públicos e domicílios de outros pontos da cidade; com

estufas fixas e “locomóveis”, desinfectou-se 233.393 peças de roupas, e outros 25.278

objetos não especificados sofreram desinfecção por processo químico38.

Por aí se vê que os organismos do Estado procediam de maneira bastante direta e

alardeante, agindo não somente nos períodos das epidemias, mas também durante as

freqüentes enchentes que atingiam as regiões mais desfavorecidas da cidade,

oportunidades em que os serviços sanitários também atuavam. Assim, a estratégia do

poder público assumia formas diferentes conforme a região urbana. Para aquelas

centrais, as teses higienistas inspiravam, em geral, o alargamento das ruas, o

ajardinamento, a canalização de água e esgoto, o calçamento das ruas, o estímulo à

circulação de veículos e o estreitamento das calçadas. Para os bairros operários, as

mesmas teorias inspiravam a invasão da intimidade das casas, a desinfecção dos corpos

e dos objetos pessoais, a interdição e o isolamento domiciliares.

                                                          
38 Dados do Relatório do Serviço Geral de Desinfecções de São Paulo. (citado por OLIVEIRA 1994:12-
13).



2

A PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA

DA IMPRENSA MÉDICA PAULISTA

PERFIS FUNCIONAIS, DESCRITIVOS E MATERIAIS

Os serviços de saúde pública de São Paulo tiveram na fotografia uma forma

destacada de registro de seus estabelecimentos e de suas atividades, desde o final da

década de 1890, seguramente, quando então já se encontravam em franco processo de

institucionalização39. Os órgãos que formavam esses serviços produziram, nas pessoas

de seus funcionários e médicos, fotografias em profusão, cobrindo muitos dos aspectos

que caracterizavam suas ações ou ressaltando aqueles que fossem precisos para atender

a estratégias de propaganda política, de divulgação científica ou de convencimento.

Uma parte dessas fotografias era realizada com o propósito de ilustrar artigos

científicos, de autoria de médicos ou pesquisadores em medicina, muitos deles,

membros da Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, com atuação tanto em

instituições públicas como particulares (não raro, as duas ao mesmo tempo), fosse em

seus consultórios, fosse em hospitais privados como o Samaritano, o Umberto Primo e a

Santa Casa de Misericórdia40.

E eram cinco, no período focalizado por este estudo (1880 a 1920), os periódicos

médicos que davam publicidade ao seus escritos. Tínhamos, então, a Revista Médica de

São Paulo (criada em 1898), a Gazeta Clínica (de 1903), a Imprensa Médica (surgida

em São Paulo em 1904, mas que se dizia ser a continuação da extinta União Médica, do

                                                          
39 Sobre esse assunto, não há outros estudos referentes ao caso das instituições paulistas. Com relação ao
Rio de Janeiro, no entanto, temos a pesquisa de Eduardo THIELEN (1992), que estudou o papel da
fotografia no processo de institucionalização do Instituto Oswaldo Cruz, por meio de seu emprego no
âmbito dos serviços sanitários na cidade do Rio de Janeiro e em expedições pelo território nacional, em
especial pela Amazônia, em período que cobre desde a última década do século XIX até as três primeiras
do século XX.



Rio de Janeiro), os Annaes Paulistas de Medicina e Cirurgia (criado no mesmo ano da

Faculdade de Medicina, 1913) e as Monografias do Serviço Sanitário (não propriamente

um periódico, mas um órgão de publicação regular, ao menos durante três anos, que

dava espaço a ensaios mais extensos41).

Havia também uma extração de fotografias destinada à composição de álbuns

retratando as instituições, com imagens de suas instalações, do pessoal, dos

procedimentos, dos equipamentos. Posteriormente, esses volumes iriam freqüentar as

estantes de gabinetes oficiais, de políticos, de prefeituras, de outros institutos. As

fotografias que os compunham, realizadas com este propósito, eram, em geral,

tecnicamente bem feitas, seguiam um roteiro preestabelecido e estudado e eram

reproduzidas em quantidade.

As diligências do Instituto de Higiene pela cidade também eram ocasiões de

realização de clichês, constituindo uma terceira vertente da produção de imagens em

suporte fotográfico. São fotografias de um tipo bem diferente das mencionadas acima,

mostrando regiões e aspectos da cidade raramente vistos nas estampas, e que eram

captados segundo as preocupações do Instituto em evidenciar os pontos críticos da

cidade em matéria de saúde e higiene.

Um quarto e último grupo de fotografias, também produzido pelas instituições

de saúde e que é considerado neste estudo, é daquelas encontradas avulsas nos arquivos

pesquisados. São fotos de fachadas, instalações, equipamentos, cientistas ou

profissionais da saúde, as quais não pertencem a conjunto ou segmento determinados

ou, ao menos, preservados na íntegra.

O foco das fotografias não se restringia geograficamente à capital, onde se

concentravam as sedes das instituições. As campanhas sanitárias, por ocasião de

epidemias em cidades do interior, eram acompanhadas por fotógrafo(s) a fim de

registrar o trabalho dos médicos e inspetores sanitários, retratar pacientes e doentes, as

condições de moradia, de higiene, os postos médicos, as mudanças promovidas de

acordo com as normas sanitárias nas casas, nas instalações higiênicas, no comércio, nas

ruas etc. Efetivamente, a técnica fotográfica era empregada para os mais diversos fins:

                                                                                                                                                                         
40 Por exemplo, Adolfo Lutz, que atuava no Instituto Bacteriológico, e Arnaldo Vieira de Carvalho, que
trabalhava no Instituto Vacinogênico e também na Santa Casa de Misericórdia, que era hospital
particular.
41 As Monografias do Serviço Sanitário se constituem de ensaios, originalmente avulsos, publicados pelo
Serviço Sanitário, entre 1918 e 1920, e posteriormente reunidos em três volumes pelo Desinfectório
Central.



fotomicrografias, raios-x, retratos de pacientes e doentes, composição de álbuns

fotográficos para divulgar a instituição, registro de atividades de pesquisa, retratos de

personalidades do meio científico da saúde, registro das etapas de construção dos

próprios institutos, documentar diligências sanitárias pela capital e pelo interior,

eternizar as fachadas dos prédios que lhes serviam de sede etc.

Os temas registrados também eram variados. Nas revistas científicas, por

exemplo, era possível observar fotomicrografias de células contaminadas, radiografias

do corpo, fotografias de fetos malformados, de esqueletos humanos, moribundos

atacados pela sífilis, doentes com verminoses, crianças portadoras de poliomielite,

pacientes incapazes de locomoção, grupos familiares inteiramente enfermos, latrinas

impropriamente instaladas, moradias insalubres, esgotos a céu aberto... O mundo da

enfermidade era cercado pela fotografia desde as menores dimensões até o ambiente

viciado no qual viviam os grupos considerados sob riscos, como os cortiços. Nem todas

as enfermidades, porém, costumavam habilitar seu portador a ser fotografado; elas

precisavam ter alguma visibilidade, como sinais na pele, no corpo ou afetar a aparência

ou a coordenação motora do paciente. Não há, por exemplo, fotografias de pessoas com

gripe ou mesmo com febre amarela, mas as deformidades, presentes nos portadores de

leishimaniose, bócio, alastrim, isto é, as anomalias, protuberâncias e erupções explícitas,

essas apareciam com freqüência nas páginas das revistas especializadas (figura 1), cujos

leitores, em sua maioria, eram médicos. Estas mesmas imagens, no entanto, estavam

ausentes nos álbuns oficiais, em que tudo era mostrado sob o império da organização e

da assepsia.

Nas poucas vezes em que vítimas de doenças sem sintomas aparentes, como a

ancilostomose, a verminose ou a hipoglicemia, tornaram-se peça de fotografia, foi como

parte das campanhas do Serviço Sanitário feitas em cidades do interior. Nas seleções

que faziam das imagens, na maneira de retratar os indivíduos os agentes fotógrafos

formulavam o tipo social, físico e temperamental da população interiorana; pacientes

com expressão entre atônita e desconfiada, indefesos, com braços pendidos, abatidos em

trajes rústicos. O mesmo esforço em advertir para os sintomas subjetivos das moléstias

atuava também na estigmatização da população humilde e pobre do interior como

ignorante e infantil (figuras 2 e 3). Esse processo de estereotipagem é algo semelhante a

um outro, notado por Monteiro Lobato que, depois de ter revisto seu conceito sobre o

Jeca Tatu, ironizava fazendo uma projeção de como a história recuperaria, no futuro



distante, a imagem do caipira, através das muitas pinturas que o representavam picando

fumo42.

Nas composições, nas poses e no repertório exposto em fotografias, salta uma

caracterização do brasileiro  ou de um certo tipo de brasileiro  que o representa

como passivo de adoecer, exposto constantemente aos riscos da insalubridade, das

submoradias, da ignorância. O tipo social que aparece nas fotos, por sinal, sempre faz

lembrar o pobre, conotação dada pelos trajes, pela ambientação, ratificando uma certa

concepção de médicos e higienistas segundo a qual os problemas de saúde eram

inerentes à pobreza. 

Nas fotos em que aparecem juntos médicos e pacientes, a diferença social entre

eles está sempre pronunciada — pelas roupas que usam, pela posição que ocupam uns

em relação aos outros na tomada, pelas atitudes assumidas. O paciente, em geral está de

frente para a máquina fotográfica, exposto, como se esperasse algo acontecer,

paralisado, olhando fixamente para a lente, enquanto o médico ou enfermeiro se

“movimenta”, executa algo, raramente tem o olhar fixo na câmera pois suas razões, seus

interesses são de outra ordem. No momento da foto, o médico é o agente; o paciente é o

objeto da cura, da curiosidade, enfim, da lente, dos leitores e dos cientistas.

O mundo dos gabinetes médicos e dos laboratórios também era assunto presente

nas estampas fotográficas. Seqüências fotográficas documentando campanhas de saúde,

principalmente as do interior, estampadas, por exemplo, nas Monografias do Serviço

Sanitário, trazem entre suas primeiras fotos as dos ambientes do laboratório, do posto

médico, do escritório e dos funcionários, exibindo limpeza, ordem, organização ligados

a aparatos técnicos e de locomoção (figuras 4 e 5).

Já nos álbuns de divulgação, como o lançado pelo Serviço Sanitário, em 1905, e

o do Desinfectório Central, de 1910-1911, são fartas as fotografias de instalações,

laboratórios, dependências operacionais, equipamentos e maquinário das instituições

(figuras 23 a 28).

Quantificar a produção fotográfica das instituições de saúde esbarra no problema

da classificação, da conservação e da guarda desse material. As imagens fotográficas

que restaram apresentam-se sob quatro condições: avulsas (1) (em geral sem nenhuma

                                                          
42 Na previsão de Monteiro Lobato, os arqueólogos, baseados nas pinturas, assim concluiriam : “Naquela
metade de século, no Brasil, o caipira picava fumo”. Cf. M. LOBATO, Estética oficial, in Idéias de Jeca
Tatu, 1946 (a primeira edição data de 1919).



indicação de autoria, época, local; tais são as fotografias dos acervos do Museu de

Saúde Pública Emílio Ribas e do Centro de Memória Iconográfica da Faculdade de

Saúde Pública da USP); impressas em revistas médicas (2); em álbuns (3) da lavra das

próprias instituições; e em relatórios (4) dirigidos à Secretaria do Interior ou ao

Governo do Estado. Saber que proporção restou daquilo que foi realizado é tarefa

improvável, pois não há indícios do quanto se produziu (como ofícios, requerimentos,

recibos de fotógrafos ou de estúdios fotográficos, relatórios de balanço etc.) nem

garantias quanto à integridade dos acervos  ao contrário, grande parte foi certa e

irremediavelmente perdida. Conhecer com precisão as características dessa perda é

também improvável. Pode-se, no entanto, observando-se atentamente o que foi salvo,

supor que tenha havido aí a intervenção de algum critério, que talvez devesse remontar

à armazenagem mais ou menos cuidadosa providenciada para umas e outras fotos no

período mesmo em que foram produzidas  ou logo posteriormente, quando então as

administrações sucessoras tinham de resolver o destino daquele material. Nestes casos,

é então possível supor (mas difícil afirmar) que fotos julgadas de menor importância

relativa tivessem sido guardadas em locais pouco adequados, ficando sujeitas à

deterioração precoce ou mesmo ao descarte.

Diante disso, o trabalho efetuado sobre o conjunto de fotografias estudado

apenas pôde estabelecer relações de proporção quanto àquelas que aparecem nas

revistas, pois é o tipo de apresentação mais regular e sob a qual mais imagens ainda

existem de forma contextualizada e minimamente referenciada por constarem de artigos

datados, que dão informações como local, produtores, assunto, às vezes os autores etc..

As imagens fotográficas que aparecem nas revistas não têm exatamente um

caráter institucional, isto é, seu feitio não foi necessariamente movido pelo desejo de

exaltar ou propagandear as instituições, embora, às vezes, elas acabem cumprindo

também esse papel. Essas fotografias, como já foi dito, acompanhavam artigos que

bacteriologistas, engenheiros sanitários ou médicos elaboravam a partir, em geral, de

estudos de caso. No entanto, são imagens que se tornaram possíveis devido, em parte, à

existência das instituições de saúde e às pesquisas ou atividades médicas nelas

realizadas  a atuação de muitos desses senhores estava ligada à prática institucional

da medicina e por ela se orientava. Nessa medida, os articulistas, que se consideravam

representantes da ciência, também representavam as instituições científicas. Portanto, é



pertinente considerar tais fotografias na compreensão dos mecanismos de comunicação

visual desempenhados pelas instituições.

O CONSUMO DAS IMAGENS MÉDICAS

As revistas que compunham a imprensa médica paulista não informavam jamais

a tiragem de exemplares nem a quantidade vendida por meio de assinaturas.

Excepcionalmente, uma delas, a Gazeta Clínica, noticiou a distribuição, em 1903, de

mais de quinhentos exemplares para profissionais de medicina do estado de São Paulo,

da cidade do Rio de Janeiro e do estado de Minas Gerais43. A disputa por assinantes era

permanente e as revistas praticavam o expediente de, antecipando-se ao potencial

contratante, enviar-lhe um exemplar para estimular a assinatura, cujo pagamento era,

mais tarde, insistentemente lembrado, nas páginas da própria revista, aos assinantes em

débito e a quem quer que as folheasse.

Tendo em conta que o número de médicos que atuavam legalmente em São

Paulo, em 1908, era por volta de mil e que, a partir de 1909, a revista se propunha a

enviar exemplares para todos os médicos, farmacêuticos, dentistas e parteiras do estado

de São Paulo, do Distrito Federal e das capitais, e a membros de associações literárias e

científicas do país, visando a atingir a maior circulação dentre as publicações da sua

categoria44, pode-se estimar que a tiragem da Gazeta Clínica girasse em torno de 1200

exemplares por edição  salvo nos períodos de dificuldade financeira pelos quais, não

raro, passavam as publicações.

Se de fato a Gazeta Clínica promoveu a maior circulação, a quantidade de

exemplares por edição das demais revistas devia girar em torno dos 700. Conquanto as

revistas médicas fossem também lidas por leigos, não era este, decerto, um público

numeroso, mas era sobretudo para ele que se voltava certa propaganda, muitas vezes

farta, misturada entre os artigos científicos.

                                                          
43 Gazeta Clínica, n.3, 1903, p.119.
44 Cf. Gazeta Clínica, n.9, ano VI, 1908. Deve-se desconfiar das cifras um tanto desencontradas que a
revista apresenta. Por exemplo, no número 9, de 1908, publica lista com 216 nomes de médicos da capital
paulista. Em 1911, no número 1, outra lista informa 390 médicos atuantes do interior; no número 2,
também de 1911, são 223 os médicos da capital e 401 no interior, totalizando apenas 624 e não mil, como
afirmado no expediente daquela edição de número 9 de 1908.



Nos Annaes Paulistas de Medicina e Cirurgia, criado em 1913, a maior

concentração de publicidade ocorreu entre os anos de 1917 e 1921. Essa concentração

coincidiu com a queda vertiginosa, a partir de 1917, do número de fotografias e

ilustrações. Várias edições, a partir daquele ano, passaram a não trazer sequer uma

imagem; em compensação, estão repletas de propaganda. Os Annaes Paulistas de

Medicina e Cirurgia foram a publicação que, proporcionalmente, mais fotografias

utilizou até 1925. Para somente 83 exemplares consultados, de 1913 a 1925, foram

contadas 230 fotografias, numa média de 2,77 por edição. A Revista Médica de São

Paulo, em 204 números, entre 1898 e 1914, teve em média apenas 1,18 foto por edição;

a Gazeta Clínica, em 432 números, apenas 0,32 fotografia por edição, e a Imprensa

Médica, meramente 0,083 fotografia por edição ao cabo de 228 números, entre 1904 e

1915.

A propaganda, cuja presença se constata em todas as revistas do gênero, tendia a

crescer em número com o progresso da publicação. Se eram esparsas nos primeiros

fascículos ou no primeiro ano, logo aumentavam em volume, desde que a revista se

firmasse. Foram tomadas por base para essas afirmações apenas a Gazeta Clínica e os

Annaes Paulistas de Medicina e Cirurgia, dos quais foram encontrados exemplares não

encadernados. Os volumes reunidos não permitem essa aferição porque, no ato da

encadernação, as páginas de publicidade eram muitas vezes retiradas. Somente em

exemplares avulsos, que infelizmente não cobriam grande parte da vida das revistas, foi

possível observar a presença integral da propaganda que, em certos casos, era bastante

intensa.

Interessante assinalar que entre a propaganda de remédios e de equipamentos

médicos, encontravam-se também anúncios não estritamente especializados e de

interesse mais geral, como de asilos particulares e produtos cosméticos. Isto mostra que

havia a possibilidade de que esse gênero editorial pudesse despertar o interesse também

fora das classes médica, científica e literária, e do gênero masculino, demonstrando

potencial de leitura por parte de leigos. Significa também, nesse caso, que a literatura e

as imagens fotográficas ali presentes não só teriam deitado influência sobre o

comportamento social e científico de centenas de profissionais da saúde diante da

doença e do doente como também construíram para outros segmentos sociais (em escala

certamente diferente mas não necessariamente menor) uma determinada imagem de

ciência, de medicina, de saúde, de doença e de doente.



O alcance dessas publicações entre o público leigo é difícil de avaliar. Explorar

esse aspecto implicaria ingressar em reflexões acerca da recepção que tiveram as

fotografias médicas entre seus vários consumidores, sem se restringir ao estudo da

produção ou emissão, trabalho que fica complicado pela terrível escassez de indícios

sobre como os discursos foram consumidos, como foram compreendidos, recebidos,

como atuaram no pensamento ou na atitude do leitor. No decorrer de suas pesquisas,

Roger Chartier encontrou uma solução parcial invocando uma outra dimensão do

problema, argumentando que o “consumo” (ou a recepção) consiste também numa

produção, na medida em que o sentido assumido por uma obra perante seus usuários,

leitores ou observadores igualmente constitui aquilo que a obra é  seu significado

transformando-se, assim, constantemente conforme a época, conforme os usuários,

enquanto for consumida (CHARTIER 1990:59). Isto implica em considerar cada

segmento social “consumidor” como agente participante e co-determinante dos produtos

da cultura. Se isto ocorreu, em algum nível, na imprensa médica paulista também é

difícil dizer. Pensar que houve co-determinação no estabelecimento da natureza dos

anúncios, de sua variedade, periodicidade etc., é bastante plausível. Avaliar se o público

leitor interferiu na qualidade ou no repertório dos artigos e das fotografias (e até na

multiplicação das informações) solicitaria indícios como cartas à redação, notas de

desagravo ou réplicas em forma de artigos ou simplesmente inseridos no espaço da

revista, comentários e críticas veiculados em jornais diários etc.

Há, por outro lado,  informações sobre a reação de pacientes às técnicas

curativas e preventivas empregadas pelos serviços de saúde, mas nada diretamente

motivado pelas publicações ou a elas dirigido. Sabe-se também da resistência da

população, em geral, às vacinas. Quanto ao pensamento dos sanitaristas ou às medidas

que inspiravam sobre a cidade, há artigos em jornais criticando as prioridades

escolhidas, os procedimentos adotados por essa área da saúde pública que mantinha

mais contato com o mundo urbano ou, ao contrário de críticas, opiniões favoráveis aos

preceitos médicos e sanitários a respeito do que necessitava a cidade e seus moradores.

Com respeito a comentários sobre as imagens fotográficas, em particular às veiculadas

em revistas médicas, nada foi encontrado em verificação realizada diretamente num

grande jornal, como O Estado de São Paulo, e em jornais de bairro ou operários, como

Folha do Braz e Jornal do Operário, nem tampouco na própria imprensa médica.



Cândido Grangeiro45, contudo, levantou no jornal Correio Paulistano, do final

de 1862, três relatos feitos pela redação sobre pessoas que desejavam obter retratos seus

ou de parentes. Para além do desconhecimento que boa parte das pessoas tinha do

processo fotográfico (a despeito da “popularização” dos retratos, como nota o próprio

Grangeiro), elas revelam certa crença num poder materializador da fotografia, capaz de

representá-los e mesmo de substitui-los em sua ausência. Num desses casos, um filho

queria fosse feito o retrato do pai já falecido, depositando na fotografia um desejo

transcendente. Há um forte traço de ambigüidade nisso; ao mesmo tempo em que a esse

órfão paterno a imagem técnica possui a faculdade de fazer tornar à existência o

inexistente, há também a brecha para uma concepção da fotografia como fantasia, como

criação sem necessária correspondência com a realidade material e imediata.

Noutro caso, talvez mais revelador e certamente mais desconcertante, um

homem pedia ao fotógrafo que lhe fizesse o retrato sem que ele próprio estivesse

presente; e oferecia duas opções de como gostaria de ser representado, sendo o que

segue apenas um trecho da descrição de uma delas: “Há dias, trago uma borbulhagem

por todo o corpo, e por isso não seria mau que pusesse na cara umas pintinhas que

parecessem borbulhas” (GRANGEIRO 1994:80). O homem, que desejava enviar o

retrato aos pais, em Portugal, pensava assim transmitir-lhes a impressão mais exata de

seu estado naquele momento: enfermo, mas orgulhoso de seu emprego. A idéia da

imagem do doente está presente nessa descrição; a idéia do registro das manifestações

da doença como testemunho, também46. Mas se não temos relatos semelhantes com

respeito às imagens veiculadas pelas revistas científicas, resta procurar traçar as

construções mentais e sociais que emitiam a partir das pistas por elas mesmas

fornecidas.

REVISTAS MÉDICAS: NÚMEROS, IMAGENS E SENTIDOS

                                                          
45 GRANGEIRO, As artes de um negócio... Dissertação de Mestrado, 1994, p.77-82. Já existe a versão
em livro desta dissertação: As artes de um negócio: a febre photographica em São Paulo: 1862-1886.
Campinas, Mercado de Letras / São Paulo, FAPESP, 2000.
46 Salvo a omissão de alguma informação que desminta esta interpretação, pode-se dizer que a estranheza
da matéria não termina aí; causa estranhamento suplementar o fato de o indivíduo imaginar ser possível
dele ser produzido um retrato fotográfico sem a sua presença, tal como se fazia no tempo em que estavam
em voga os retratos pintados. É pouco indício para dele fazer argumento, mas tratar-se-ia talvez de um
sinal de que o retrato fotográfico não era tão popularizado quanto se costuma afirmar.



Um levantamento do número de fotografias e dos assuntos nelas registrados foi

feito em cinco periódicos médicos de São Paulo, cujas correspondentes tabelas constam

no final deste volume. Comecemos por observar os dados relativos à Revista Médica de

São Paulo47.

A primeira tabela refere-se às estampas fotográficas reproduzidas na Revista

Médica de São Paulo durante todo seu período de existência, 1898 a 1914. Dirigida,

inicialmente, por dois médicos-professores com atividade em São Paulo, Victor

Godinho e Arthur Mendonça e, a partir de 1899, também por Vital Brazil48, a revista

mantinha certo vínculo, embora nunca formalizado no seu espaço editorial, com a

Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo. Victor Godinho, especialmente,

escrevia com freqüência artigos de conclamação, que frisavam as nobres iniciativas

como as de “um grupo empreendedor e altruísta de São Paulo, a cuja frente se achavam

Sérgio Meira e Mathias Valadão”, que criara, em 1895, a própria Sociedade de

Medicina e Cirurgia de São Paulo49. Os colaboradores da RMSP eram, em maioria,

membros da Sociedade de Medicina e Cirurgia e a Revista, como Godinho gostava de

repetir, engajava-se em propósitos grandiosos  alguns deles de iniciativa da SMCSP

, atraindo tanto “as atenções para os desejos da classe”50, como para a criação da

própria Escola de Farmácia, fundada afinal em 12 de outubro de 1898, ou para as

controvérsias sobre a etiologia da febre amarela; mais tarde, para a criação da Faculdade

de Medicina; ou ainda para elevar nomes ilustres ou engrandecer a classe médica e

científica.

Dentre as várias seções da RMSP, havia a “Revista das Revistas”, com resenhas

de outras publicações médicas, principalmente estrangeiras, e uma relação das permutas

feitas com periódicos nacionais e estrangeiros, como Gazeta Médica da Bahia, Revista

de Medicina (RJ), Imprensa Médica (SP), Gazeta Clínica (SP), Jornal de Medicina de

Pernambuco, Medicina Moderna (Portugal), Revue de Pharmacologie Medicale

                                                          
47 Foi verificada a coleção completa (I a XVII) da Revista Médica de São Paulo, publicada entre 1898 e
1914. Em 204 números, foram apresentadas 228 fotografias, entre outros tipos de imagens, como
desenhos e gráficos.
48 Victor Godinho era médico do Serviço Sanitário e professor da Escola de Enfermagem que, mais tarde,
serviu de embrião da Faculdade de Medicina; Arthur Mendonça era médico e proprietário de um
laboratório de bacteriologia clínica na rua Direita; Vital Brazil já trabalhara para o Serviço Sanitário e em
1899 passou a dirigir o Instituto Butantã.
49 Victor GODINHO, Discurso pronunciado no dia 12 de Outubro em nome da Congregação da Escola de
Pharmácia..., in Revista Médica de S. Paulo, V, n.19, p.369-373, out.1902, p.372.
50 V. GODINHO, idem, p.369



(França), entre outras51, não sendo difícil encontrar nas publicações estrangeiras as

mesmas seções em que se dividiam várias revistas brasileiras, as de São Paulo inclusive.

O surgimento de ilustrações com fotografias não se dá desde o início; nos

primeiros números, são muito poucas as imagens usadas, de qualquer tipo; e mesmo

quando isso acontece, o que se costuma ver são desenhos. Essa proporção começará a

ser invertida a partir do quarto ano da revista, 1901, quando crescerá o número de

imagens empregadas e as fotos passarão a superar em quantidade as ilustrações.

Na RMSP, como também ocorria nas outras revistas, a editoração das

fotografias, em geral, subordinava-se aos textos, servindo para ilustrá-los, reforçá-los. A

despeito dessa relação, entretanto, é possível perceber nas fotos certa autonomia, como

se constituíssem um enunciado paralelo.

Quanto aos números apresentados relativamente à RMSP, aferiu-se que a

representação das moléstias por meio da exposição do corpo humano foi a mais

empregada; vale dizer que o corpo servia de suporte e ao mesmo tempo de matéria de

estudo para a manifestação da doença, a qual ocupava papel principal na hierarquia dos

valores do que se podia mostrar e do que devia ser poupado de exibição, como fetos

malformados, mutilados e cadáveres, por exemplo. As fotos de corpo inteiro ou de

partes do corpo corresponderam a 36,98% do total, em situações que apenas expunham

as conseqüências terríveis das doenças. Corpos e rostos eram mostrados com o mesmo

anonimato com que se apresentavam células, animais, radiografias, aparelhos, plantas.

O corpo humano era uma espécie de palco da doença, ente codificador desta, condição

para sua existência.

O segundo tipo mais freqüente de fotografias era o que expunha doentes e/ou

pacientes (aparecem em 31,14% das fotos com presença de ente humano). Trata-se, em

nossa classificação, daqueles cujo rosto também figurava, tornando possível identificar

a condição de adultos (52,73% delas) ou de crianças (47,27%). Portanto, uma parcela

significativa dentre as fotos de corpo humano era de doentes/pacientes em situações de

tratamento (às vezes) e como modelo de doente (no mais das vezes).

Havia, principalmente, um preciso corte social na escolha desse material

humano de estudo e amostragem. As pessoas representadas nas fotos devido à doença

de que eram portadoras pertenciam aos bairros pobres ou periféricos da capital ou do

interior, cujas condições de moradia e higiene eram exploradas e expostas como se

                                                          
51 No ano de 1913, a RMSP publica uma lista de permutas que continha 74 títulos.



fossem cobaias em laboratório. Eram trabalhadores pouco qualificados, mulheres

anônimas, crianças, velhos, negros, brancos, enfim sempre os da camada mais pobre.

Esse quadro apresentava-se, a um tempo, em consonância com a explicação

médica para as doenças e com o conceito médico a respeito dos padrões de higiene, que

condenava a moradia pobre, sobretudo o cortiço, o qual, sob essa perspectiva,

constituiria o foco principal de morbidez e o eixo de propagação dos males. A moradia

humilde acumularia as deficiências todas que geram o estado mórbido e propiciam o

desenvolvimento e contágio de moléstias.

É quase sempre daí (da casa), máxime nas classes pobres, que provém a

infecção. O cuidado na edificação, o arejamento, a insolação dos aposentos (...)

são as medidas de que a sociedade deve lançar mão para benefício geral.52

O tom dos discursos em torno dos mecanismos de contágio e propagação e de

combate e prevenção, aliás, fazem mesmo supor que se tratava de eliminar um inimigo

alojado em local muito bem determinado: na pobreza e na ignorância. Pois bem, vemos

então não só o portador da doença mas um extrato social considerável ser transformado

em inimigo da sociedade e da prosperidade.

Já adiantando um traço presente em outras publicações médicas, mormente

muitos dos autores escrevessem em mais de uma delas, vimos o presidente da Liga

Paulista Contra a Tuberculose, o Dr. Clemente Ferreira, pronunciar-se na Imprensa

Médica sobre a importância das medidas de higiene para os rumos do progresso,

compreendendo que era incontestável o alto valor da manutenção da saúde da população

como bem público. Na perspectiva utilitarista de Ferreira, a ação higiênica, como parte

da medicina preventiva, em associação com as obras de saneamento concorreria para

preservar a saúde do homem, prolongando assim sua vida produtiva. Fortemente

baseado em cifras, Clemente Ferreira conclui seu artigo expondo números

surpreendentes relativos ao ganho de capital que crescentemente os serviços de higiene

e as campanhas sanitárias vinham, nos últimos anos, conferindo ao estado por meio da

economia de vidas trabalhadoras, cada uma estimada em seis contos de réis53.

                                                          
52 Victor GODINHO e Guilherme ÁLVARO, Tuberculose – contágio, curabilidade, tratamento higiênico
e profilaxia, Revista Médica de S. Paulo, II, n.4, abr.1899, p.115.
53 Clemente FERREIRA, Eficácia da ação higiênica como fator de redução do coeficiente mortuário na
cidade de São Paulo, Imprensa Médica, n.1, p. 4-7, jul.1904.



Conjugava-se, assim, a visão da pobreza aliada à doença como fatores prejudiciais ao

progresso (e não como decorrência, digamos assim, da falta de “progresso” na

promoção de melhorias nas condições de vida das populações urbana e rural), conforme

uma concepção que apenas valorizava o homem desde que este representasse uma força

produtiva.

Victor Godinho, que já estivera envolvido em campanhas sanitárias pelo interior

do estado, comenta a insistência com que a febre amarela voltava a se manifestar em

Rio Claro, mesmo após as melhorias urbanas executadas. Ele assinala a “conveniência”

de se sanear especialmente uma parte da cidade habitada pela população pobre e

conhecida por Cidade Nova, situada à margem da Estrada de Ferro Paulista, imputando-

lhes, baseado na teoria dos miasmas, a responsabilidade pelo ressurgimento e pela

propagação da doença perturbadora do progresso da cidade. Nota que lá as pessoas se

acotovelam no interior de casas, as quais não lhes suportam em quantidade e atribui à

origem social daquela gente seus maus hábitos de higiene54.

Retornando à leitura da tabela, veremos que as instituições responsáveis pela

saúde aparecem em 25,44% do total de fotografias  são 58 fotos, das quais treze se

referem a uma instituição estrangeira, que se trata de um asilo para tuberculosos na

Alemanha. Das fotos que exibem instituições brasileiras, 62,22% focalizam seu interior,

enquanto 37,78% apresentam-nas a partir de sua face exterior. Nesse conjunto,

encontramos 42,22% de fotografias que mostram as instituições acompanhadas de entes

humanos, no caso são pacientes e profissionais em ocorrências quase semelhantes

(24,44% e 22,22%, respectivamente); 57,78% das fotos de instituições não apresentam

nenhum ente humano.
Numa proporção bem inferior, estão as fotografias em que prepondera a

presença humana (médicos, funcionários e pacientes): nove imagens, correspondentes a

3,95% do total. São fotografias em que as pessoas  e não a doença, um edifício, uma

paisagem ou um procedimento médico  é que tomam conta da cena. São elas o

assunto, e mesmo os pacientes, nessas fotos, surgem apenas enquanto tal, isto é,

ilustram-se a si mesmos, sem o estigma de portadores de doença nem marcados por ela.

Nenhuma outra publicação médica surgiu em São Paulo no século XIX. A

Revista Médica  de São Paulo permaneceu sem concorrentes até 1903, quando surgiu a

Gazeta Clínica. Esta nova revista não propugnava profilaxias alternativas, teorias

diversas nem uma concepção mais geral de ciência divergente das da veterana; a sua

                                                          
54 Victor GODINHO, Notas higiênicas, RMSP, I, n.6, p.99-103, jul.1898.



diferença fundamental para com a RMSP, tirante os aspectos gráficos, estava  registrada

na oposição que alimentava à proposta de criação de uma escola de medicina em São

Paulo, nos moldes como era defendida pela veterana RMSP. Artigos que denunciavam

universidades de araque, a expedição completamente descontrolada de diplomas

fraudulentos, a existência de estrangeiros clinicando ilegalmente pontuavam as páginas

da GC desde os primeiros números, ao lado de críticas, ora em artigos extensos, ora em

pequenas notas, dirigidas à forma como um certo grupo (referência a colaboradores e

aos proprietários da RMSP) intencionava instituir um curso regular de medicina,

questionando a competência do presumível corpo docente e a não especialidade dos

médicos nas requeridas disciplinas para as quais estariam designados. Em pequenas

notas, destilava ironias quanto aos percalços que o grupo enfrentava e chegava a festejar

seu recuo, ainda que passageiro, diante de exigências legais e acadêmicas para a criação

de cursos superiores, que a República tornara lei em 191155.

Os editores da Gazeta Clínica procuraram, no mais das vezes, conferir um

verniz científico à querela (que não encontrava correspondente na RMSP), cujo fundo

verdadeiro estava mais para a defesa de interesses profissionais, dado que os médicos

colaboradores da GC tinham seu espaço propedêutico nas oportunidades em que

ofereciam cursos pagos no Hospital da Santa Casa de Misericórdia (de caráter privado e

beneficente, no edifício fundado em Santa Cecília em 1884), a exemplo do que ocorria

também no Instituto Pasteur, este instalado na Avenida Paulista desde 1903. Nas

próprias páginas da revista, constavam seus anúncios, como o do Curso Livre de

Diagnóstico Médico, a ser lecionado no Hospital da Santa Casa de Misericórdia, em

1909,  pelos doutores Ulisses Paranhos, do Instituto Pasteur, colaborador freqüente da

GC, e Rubião Meira, médico do Hospital e diretor-proprietário da revista56.

Outras diferenças  que nos interessam mais  entre as revistas estão

manifestadas no repertório de imagens fotográficas da GC, observadas no período entre

1903 e 1925 (a revista sobreviveu até 1957).

É somente no segundo número da revista que surgem as primeiras imagens

fotográficas57: são uma radiografia e duas fotos de crianças. Neste mesmo número,

inicia a publicidade, em página distinta; são propagandas de sanatórios particulares,

                                                          
55 Gazeta Clínica, n.5, ano IX, 1911, p.58.
56 Gazeta Clínica, n.7, ano VII, 1909.



farmácias, laboratórios, fabricantes de remédios, livros especializados etc. As

fotografias têm distribuição bastante irregular ao longo do tempo: há anos inteiros sem

uma imagem sequer  nem fotografia nem ilustração de qualquer natureza ,

enquanto alguns artigos concentram uma quantidade de fotografias maior que a soma

daquelas presentes nos demais volumes de um mesmo ano.

Mesmo assim, a inconstância e a carência de fotografias (apenas nove foram

publicadas no ano inaugural) não impediu que, ao completarem dois anos de idade,

jubilassem-se, no editorial de abertura, do sucesso alcançado pelo jornal atribuído nada

menos que às “fotografias, aos diagramas e aos cortes histológicos” que “realçaram”

seus trabalhos, afora outros motivos58.

A distribuição por tipos de fotografias também é desigual, tendendo francamente

para uma categoria de imagem sem nenhuma conotação propriamente científica: os

retratos. Um terço das fotografias (33,57%) impressas em 432 números da revista é de

retratos de profissionais da medicina. Nas suas primeiras e esparsas aparições, não havia

página ou seção determinada para os retratos, que normalmente faziam as vezes de

necrológio. É a partir de 1911 que nasce uma coluna dedicada a homenagear os

representantes da classe médica ainda em vida. Com o provocativo nome de “Galeria

dos Vivos”, numa alusão direta ao costume corrente nas demais revistas de publicar

retratos de médicos e cientistas falecidos, trazia uma fotografia acompanhada de um

texto, a um só tempo descritivo e enigmático, a respeito do retratado. Sempre curtos e

de tamanho padronizado, os textos eram assinados por um certo Volsack, fotógrafo com

atuação na capital paulista, especialista em retratos, que desafiava o leitor a descobrir,

pela biografia que acompanhava o retratinho oval ou redondo, quem era o dono da

imagem. A ansiada resposta com os nomes costumava surgir na última edição do ano59.

A Gazeta Clínica tomou para si o papel de valorizar não os grandes vultos da

ciência nacional, mas o médico na ativa  em geral também um colaborador da

                                                                                                                                                                         
57 As radiografias estão aí incluídas por se tratar de produto derivado, em essência, do mesmo princípio
que constitui o processo fotográfico, que o precede, diferindo basicamente quanto ao elemento incidente
sobre a chapa negativa: radioatividade em vez de luminosidade.
58 Gazeta Clínica, n.1, ano II, 1904, p.5.
59 Esse jogo tinha qualquer coisa de paradoxal na medida em que julgava, de partida, que o retrato não
seria suficiente para que se fizesse a identificação, recorrendo assim ao auxílio do texto enigmático-
descritivo. Tratava-se, de fato, de uma pedagogia visando a vulgarizar os rostos dos médicos, num misto
de campanha política e coluna social, visto que, naquele ano, 1911, começavam a se intensificar as
propostas de criação de uma faculdade de medicina e ao mesmo tempo, cada nova edição da “Galeria dos
vivos” representava um ponto no prestígio do profissional  retratado, em menções ao seu caráter, às
habilidades (em medicina, nas artes, na retórica, na sociabilidade) etc.



publicação. Foi essa uma das estratégias dos diretores da revista para promover e legar à

memória a passagem de um grupo que divergia da orientação que outro grupo, mais

próximo dos poderes institucionais, dava à profissão e à ciência médicas no estado de

São Paulo.

A RMSP, por sua vez, embora não adotasse semelhante estratégia, publicando

retratos apenas na proporção de um décimo do total de fotografias (10,53%), quando o

fazia respaldava-se nas imagens de eminências locais, em geral lotadas em alguma

instituição de saúde, como Emílio Ribas, Arnaldo Vieira de Carvalho; ou de ilustres

brasileiros vivos ou falecidos, como Nina Rodrigues e Osvaldo Cruz, este sanitarista,

aquele psiquiatra.

Há ainda uma outra diferença guardada entre os retratos publicados em cada uma

das duas revistas. Enquanto a RMSP os estampava em tamanhos diversos, uns

pequenos, no interior da revista, outros ampliados, ocupando toda a primeira página, os

retratos da GC eram de tamanho regular, ovais ou redondos, de dimensões reduzidas,

em torno de 2x1,5cm para as ovais ou 2cm de diâmetro para as redondas. O que na

Revista Médica de São Paulo funcionava como lembrete ratificador de hierarquias60, na

Gazeta Clínica era uma proposta de equalização da classe médica, todos merecendo

para sua imagem o mesmo espaço e o mesmo tempo de contemplação.

A pequena incidência das microfotografias na GC (2,86%) revela a posição que

os estudos na área da microbiologia ocupavam para aquela publicação, relativamente à

medicina tradicional e curativa (45%), referentes aos registros fotográficos tipificados

como corpo humano. Mesmo havendo nas páginas da revista artigos na área

microbiológica, eram pouquíssimos os que traziam ilustração, o que pode ser um índice

tanto de limitação do aparato tecnológico dos cientistas que nela escreviam, como das

prioridades editoriais e/ou de certa descrença na eficácia das microfotografias enquanto

recurso demonstrativo.

A aferição realizada por meio de fotografias não se confunde com a feita através

de artigos. Os resultados não devem necessariamente coincidir. Ao privilegiar as

fotografias para apreciar as tendências e valorizações de práticas científicas e/ou

editoriais (já que se trata de uma publicação periódica), tomo como princípio que as

imagens constituem um índice de valorização dos trabalhos, logo, dos assuntos,

                                                          
60 Comparar, por exemplo, na edição número 9, de 1914, abrindo a revista, o grande retrato envolto em
ornamentos de Emílio Ribas, então diretor do Serviço Sanitário, medindo 10x15cm, com o de Vital Brazil
diretor do Instituto Butantã, que acabara de receber um novo prédio para sede, em página interna,
medindo apenas 5x6,8cm. .



compreendendo as materializações historicizáveis efetivadas nas páginas das revistas

como manifestação de motivações de ordem científica, política e material daqueles

homens.

Na mesma medida em que as revistas representavam grupos de médicos e

profissionais da saúde, parece lícito depreender que também representavam tendências

em medicina dentro do universo científico paulista do período. A RMSP, cujos

proprietários e muitos dos articulistas pertenciam aos quadros dos serviços públicos de

saúde, apresentava uma relação bem mais favorável aos registros fotomicrográficos

(10,53%) em relação às tomadas do corpo humano (31,14%). Em proporções

aproximadas ou iguais às de fotomicrografias, figuravam as de animais (8,33%) e os já

mencionados retratos (10,53%). Tanto as imagens microscópicas quanto as de animais

(na maioria, cobras) estão ligadas a atividades próprias dos institutos oficiais,

implicando, num caso, em maior disponibilidade de equipamento microscópico, algo

próprio de institutos como o Bacteriológico e, no outro, numa competência exclusiva do

Instituto Butantã, isto é, estudar e classificar serpentes.

Uma incidência nada desprezível de fotomicrografias foi verificada nos Annaes

Paulistas de Medicina e Cirurgia61. Como porta-voz da Faculdade de Medicina

(fundada, afinal, em 1913, a despeito de todas as resistências), expunha com seu

copioso repertório fotográfico o aporte tecnológico e financeiro a que a nova instituição

parecia então fazer jus. Destinada à divulgação das áreas reconhecidas como de ponta, a

APMC foi a publicação mais voltada para o pequeno e para o invisível a olho nu. As

fotomicrografias representaram 10,87% do total de registros e as radiografias, 24,35%.

Embora em proporções inferiores a outros ítens, a fotomicrografia ocupava espaço

considerável. As imagens tipificadas como corpo humano (ligadas a doenças

contagiosas, de manifestação externa e a lesões localizadas, como a que vemos na figura

6, correspondentes ao ramo da medicina sanitária e curativa), se prosseguiam

prevalecendo, com uma presença de 53,91%, isso devia-se ou à ainda larga ocorrência

de muitas das doenças tradicionais, como ancilostomose, sífilis, poliomielite, bócio,

meningite, impaludismo ou aos tateamentos em torno dos procedimentos cirúrgicos e

                                                          
61 Publicação que surge no mesmo ano que a Faculdade de Medicina (1913) e um ano antes da extinção
da RMSP. Dirigida e criada por Arnaldo Vieira de Carvalho (também diretor da Faculdade), Vital Brasil e
Diogo de Faria, é a única ainda hoje (1998) publicada.



obstetrícios a adotar  preocupação observável pela significativa incidência de

fotografias de fetos (2,17%)62.

Isto percebido pelo ângulo dos novos pilares da Medicina, sobre os quais a

Faculdade se propunha edificar, compreendemos que a guinada anunciada necessitava

ecoar para além das salas de aula. Em seu primeiro número, a APMC trazia transcrita a

aula inaugural do curso de História Natural Médica:

A medicina, dizia o Prof. Celestino Bourroul, achava-se mergulhada nas

doutrinas humoraes, quando apareceu o gênio potente de Pasteur a mostrar que

grande número de moléstias reconheciam a sua causa na penetração e

desenvolvimento no organismo humano de seres microscópicos vegetais, aí

determinando disturbios e lesões. Estava fundada a bacteriologia, a que se

abriram logo vastos e novos horizontes.63

Esses horizontes estavam demarcados tanto pelos novos estudos etiológicos

como pelas lentes microscópicas e pelas chapas de raio-x. A guinada implicou, no

campo das imagens científicas, em não mais apenas registrar o visível, mas em “tornar

visível” (GOMBRICH 1991:231). Nestes termos, a fotografia, preferível ao desenho64,

restaura seu status de objetividade e fidelidade, justamente por captar o inverificável,

por conduzir o olhar ao inacessível sem que ele precise estar lá, transcendendo mais

uma vez os limites do aparelho humano e fazendo o que nenhum olho pode fazer: fixar

imagens.

Dentre alguns dos antecedentes deste desejo de tornar visível, de ver o que não

está lá, dois exemplos são emblemáticos para o século XIX. Em certos usos científicos

da fotografia, principalmente quando se destinavam a identificar ou a instituir provas a

partir da imagem, buscava-se não só o invisível, mas também o ausente. O método de

                                                          
62 Incidência igualmente considerável entre as fotografias da GC (5%) e da RMSP (1,75%).
63 Lição de Abertura do Curso de História Natural Médica, pelo Prof. Celestino Bourroul, na Faculdade
de Medicina e Cirurgia de São Paulo. Annaes Paulistas de Medicina e Cirurgia, São Paulo, I, n.1,
ago.1913.
64 Até que a fotografia fosse completamente aceita como superior ao desenho (por ser considerada mais
fiel à realidade e livre da interpretação do artista, e menos custosa e demorada), as resistências mais
comuns referiam-se à ausência de cor, à deficiência na representação dos diferentes tecidos humanos e de
detalhes e às exigências de grande aparato técnico em certas ocasiões. Sem que nenhum daqueles
inconvenientes fosse satisfatoriamente superado, as resistências contra a fotografia, por volta do final do
século XIX, estavam, mesmo assim, praticamente vencidas no campo científico.



identificação de criminosos do francês Alphonse Bertillon65, desenvolvido a partir de

1879, destinado a (re)construir as feições de criminosos, baseava-se num sistema de

registros fotográficos de detalhes faciais, os quais, combinados, fariam ressurgir a

imagem do foragido ou do reincidente. Com tudo de incongruente que tinha esse

sistema, ele ainda se mostrava mais eficaz e menos fantasmagórico que o optograma,

que também foi visto, por breve tempo, com potenciais judiciários. Nos anos de 1870,

um membro da Sociedade de Medicina Legal de Paris, o Dr. Vernois, defendia a

possibilidade de encontrar gravado na retina de uma vítima a imagem de seu agressor, e

de poder capturá-lo fotograficamente  o que Philippe Dubois chamou de “máquina de

fantasmas” ao analisar esse capítulo da história da fotografia (DUBOIS 1994:231-234).

Voltando a falar das revistas médicas, além das três já mencionadas (Revista

Médica de São Paulo, Gazeta Clínica e Annaes Paulistas de Medicina e Cirurgia),

havia ainda a Imprensa Médica, surgida em 1904, propriedade do Dr. B.V. de Mello,

que impressionou pelas poucas fotografias que estampou em suas páginas: apenas

dezenove ao longo de onze anos, sendo que em 1906, 1908, 1912, 1913 e 1914

nenhuma foto foi publicada66. Confirmando a pouca fidelidade editorial dos médicos,

encontramos entre seus colaboradores os mesmos nomes que publicavam na GC e,

eventualmente na RMSP, como os de Arnaldo Vieira de Carvalho (então Diretor Clínico

do Hospital da Santa Casa de Misericórdia), Clemente Ferreira (Presidente da Liga

Paulista contra a Tuberculose), Franco da Rocha (Diretor do Hospício de Alienados),

Cândido Espinheira (Diretor do Hospital de Isolamento), Paulo Bourroul (Inspetor

Sanitário do Estado de São Paulo) e outros.

Auto-definida como “Jornal prático de medicina, cirurgia, higiene e

farmacologia”, a Imprensa Médica prometia manter seções de trabalhos originais, de

relatos de casos clínicos ocorridos em hospitais, de revista das publicações científicas

etc., e conclamava, em tom nacionalista, os nossos cientistas a dar à luz seus trabalhos.

                                                          
65 Sobre o instigante tema da Bertillonage (sistema criado, na França, por Alphonse Bertillon (1853-
1914), desenvolvido no espírito da ciência antropométrica), ver especificamente PHÉLINE (1985). Uma
abordagem diferente é apresentada por DARMON (1991), que na mesma obra também aborda uma outra
ciência de identificação, a frenologia. Finalmente, um artigo brasileiro que cuida do assunto é o de
LISSOVSKY 1993.
66 A Imprensa Médica, publicada em São Paulo, foi a continuação da revista União Médica, que circulou
no Rio de Janeiro desde 1881 até 1891, quando foi interrompida em seu 11º. ano. Sua versão paulista,
rebatizada de Imprensa Médica, durou até 1914 (baseio-me nas datas limites dos acervos de bibliotecas
de todo o país), voltando à circulação em 1926, novamente no Rio de Janeiro, sempre sob a propriedade
do Dr. B. V. de Mello.



A argumentação é de um teor crítico raro de se encontrar, valendo reproduzir o que a

maioria dos cientistas hesitava pronunciar:

...na longa lista de revistas estrangeiras que folheamos, encontramos

freqüentemente publicações a que poderia chamar-se velharias, mas que seus

autores se ufanam de apresentá-las como valiosa contribuição para o estudo

dos ramos científicos a que pertencem. É necessário que a classe médica

brasileira se convença de que faz muito (...), e que a medicina não é gênero de

importação forçada, contribuindo cada qual com seu contingente para

firmarmos uma literatura médica nacional...67

Talvez como conseqüência dessa postura a revista tenha dedicado a uma questão

bastante local a maioria das fotos que publicou entre 1904 e 1914. Nas edições de

números 13 e 14, de 1905, um artigo de Vital Brasil sobre o trabalho desenvolvido no

Instituto Butantã foi ilustrado com oito fotografias (42,11% do total publicado) de

cobras e de demonstrações de extração e manipulação desses répteis.

Nenhum retrato foi verificado nas páginas da Imprensa Médica durante os anos

analisados, e os necrológios também não eram seu forte (exceção feita em seu número

5, de 1913, p.64, sem exibir retrato), fatores devidos, talvez, ao assentamento não muito

sólido da revista no ambiente médico paulista, por se tratar, como ela mesma afirmava,

da continuação de uma extinta revista carioca, logo, com relações mais firmes entre os

pares do Rio de Janeiro  o que não passa de uma hipótese que, em certa medida,

contrasta com a composição de sua comissão de redação, formada por eminências da

medicina paulista. Considerando este aspecto, a não apresentação de retratos, se não se

devia às relações do diretor (não confundir com a comissão de redação) da revista com

o corpo médico paulista e com sua história, talvez se devesse à proposta editorial do

órgão.

Em compensação, é na Imprensa Médica que são publicadas algumas das poucas

fotografias que focalizam o aparelho bucal humano, consideradas todas as demais

revistas. Em 1910, temos dois clichês de uma arcada dentária superior (é provável que

os modelos fossem próteses) antes e depois da intervenção médica68; e em 1911, para

                                                          
67 Editorial, Imprensa Médica, XII, n.12, p.265-266, dez.1904.
68 Dr. M. PITTA. Cura típica da atresia em V do maxilar superior. Imprensa Médica, XVIII, n.7, p.97-
100, 10/abr./1910.



apresentar um caso de blastomicose  e outro de leishmaniose, ambos com localização na

boca, duas fotos cujos pacientes posam de boca aberta69.

“DE ASPECTO QUASE FLORIDO”

A interpretação que até aqui veio sendo empregada, por meio da análise dos

números, embora permita reconhecer tanto as tendências quanto as exceções ou as

ausências, carece de captar as nuanças e particularidades do conteúdo visual-

fotográfico, encaminhando as conclusões possíveis para o campo das generalizações.

Por esse método, muito do que poderia ser apreensível numa fotografia deixa de sê-lo.

Mesmo o cruzamento dos dados frios com os conteúdos genéricos das imagens ainda

permite escapar sutilezas reveladoras, elementos a (re)significar imagens aparentemente

normativas. Na busca dessas nuanças e de seus sentidos, passaremos a manejar um

pequeno conjunto de fotografias publicadas num periódico médico paulista nas

primeiras décadas do século XX.

“De aspecto quase florido”, (...), “Nas faces de Dej. Lop. aqueles lábios túmidos

consentem...”.

As frases acima não constam de um folhetim publicado na imprensa ilustrada,

nem o Dr. Julio Novaes, que as talhou, foi, ao que se saiba, romancista nas horas vagas

(mas não desconsideremos os pendores literários a que os médicos, quase sem exceção,

aspiravam). Elas pertencem a um relato médico, publicado numa edição de 1914 da

Gazeta Clínica70, e o seu autor, Dr. Júlio Novaes, é responsável pelo caso da senhorita

Dej. Lop. [sic].

O artigo chama a atenção não só pela linguagem adornada, mas também pela sua

extensão, que é considerável (cinco páginas inteiras, lembrando que as dimensões da

                                                          
69 Dr. Affonso SPLENDORE. Bouba, blastomicose, leishmaniose. Nota sobre algumas afecções
framboêsicas observadas no Brasil. Imprensa Médica, XIX, n.1, p.1-7, 10/jan./1911.
70 Dr. Júlio NOVAES, Um caso de moléstia recklinghausen. Gazeta Clínica, XII, n.21/22, p.221-225,
1914.



GC eram as maiores dentre os periódicos médicos: media 30x21cm contra 22x15cm, em

média, das demais revistas), assim como pelo número de fotos presentes no artigo (sete;

não era excepcional mas era expressivo) e pelo conteúdo dessas imagens que o ilustram.

O Dr. Novaes confeccionou um texto incomum para o assunto, ao se referir aos

sintomas sofridos por uma paciente, aparentemente, também incomum. Pelas descrições

produzidas, fica sugerido que o Dr. Novaes partilhava de certa intimidade com a família

da moça e, se não a dividia também com esta, ao menos se permitia certas fantasias a

seu respeito.

Sobre o pai de Dej. Lop., sabia o Doutor de sua profissão e de seu hobby

(“burocrata e músico”), sabia descrever em detalhes seus cacoetes e o julgava um

degenerado por seus “atos sociais”; da mãe, conhecia as doenças, o estado das partes

íntimas e o resultado de cada um de seus treze partos. Sobre a paciente, ele tinha

conhecimento  ou o imaginava  do seu modo de compor o penteado, dos seus

afazeres de moça caseira, de que seu sono era restaurador e de que tinha um “gênio”

difícil.

A atenção voltada a aspectos tão pessoais, não só da paciente mas também de

seus pais71; a exposição de numerosos detalhes particulares (a ponto, provavelmente, de

revelar a alguns a identidade dos envolvidos, os quais, a princípio, parecia querer

proteger da publicidade); o rebuscamento do texto; e, mais especialmente, o perfil dessa

família, aparentemente de alguma posse e talvez reconhecida em círculos sociais 

todos esses elementos, além de constituir exceção, em vista daquilo que comportavam

os estudos de caso publicados nas revistas, são índices que denotam um paciente

diferente dos que eram normalmente objeto de tais observações clínicas. Em toda

literatura especializada presente nos diversos jornais médicos desse período, nenhum

outro paciente merecera uma descrição tão paramentada. Para efeito de comparação,

contrastamos os rasgos literários do Dr. Novaes, referindo-se a Dej. Lop., com a

descrição que teve um outro paciente, observado pelo Dr. Alves de Lima, que dizia:

“João Siq., de 34 anos de idade, é mulato, brasileiro, casado, operário agrícola, de

estatura regular e constituição robusta”72.

                                                          
71 Era comum que os médicos traçassem em seus artigos breves históricos não só do paciente como
também de sua filiação, pois se entendia que o comportamento dos membros da família, principalmente o
desviante, estava estreitamente ligado à aquisição de enfermidades ou à sua imunidade.
72 Dr. J. Alves de LIMA. Elefantíase no escroto. Gazeta Clínica, III, n.3, p.114-118, 1905.



Os textos científicos desse período, não raro, traziam preâmbulos cheios de

floreios e evocações a grandes nomes, porém, quando adentravam efetivamente no

assunto, a linguagem, embora sem perder totalmente a grandiloqüência, torna-se

essencialmente técnica. Nos relatos de tratamento de doentes o mais comum era ver as

descrições salpicadas de reprovações aos hábitos do paciente, de referências negativas à

cor da pele e a sua condição de mestiço. Estes pacientes, com os quais o médico,

normalmente proveniente das classes mais altas, não estabelecia qualquer identificação

social, eram, via de regra, pessoas pobres e humildes; pessoas de posses não sofriam tal

exposição e normalmente eram tratadas em casa ou em clínicas e casas de repouso

particulares.

O caso de Dej. Lop., desse modo, representava uma exceção não só pela

condição social da paciente como, também, pelo interesse e cuidado a ela dispensados

pelo clínico, envolvendo sentimentos de “discriminação” e de valorização social e de

aceitação e de identificação, somente possíveis, tudo indica, devido à proximidade dos

universos sociais do médico e da paciente73. Se essas nuanças podiam ser percebidas

através do texto, algo semelhante podia se constatar pela observação das imagens.

De forma geral, as fotografias de pacientes publicadas nas revistas médicas

constituíam uma forma de discurso paralelo ao texto e, se consideradas em conjunto,

apontam para a construção de um perfil social e psicológico do indivíduo doente,

associado à condição humilde, revelando como o procedimento de fotografar enfermos

para o progresso da medicina passava por um filtro sociológico, que se serviu

maciçamente de um determinado seguimento da sociedade, devassando-lhe o corpo e a

privacidade. Confirmando que havia uma conduta médica tácita quanto à exposição dos

corpos, uma espécie de ética entre iguais, a própria representação fotográfica que se fez

da paciente trazia as marcas da diferença condizendo com o caráter de exceção que o

caso comportava.

                                                          
73 A despeito da dimensão política presente nesse artigo  sem dúvida um aspecto interessante a ser
explorado na literatura médica , esta nota quer apenas comentar a relação médico-paciente apoiando-se,
malgrado, num estudo realizado bem depois das observações do Dr. Novaes, porém mesmo assim válido.
Durante dois anos, no quadro de uma pesquisa sobre as relações entre médicos e pacientes, Luc Boltanski
observou o comportamento de médicos franceses nas consultas prestadas a pacientes de diferentes
estratos sociais em 1967 e 1968. Notou, por parte dos médicos, o uso da linguagem, de atitudes mais ou
menos afetuosas e de sua posição profissional como recursos de distanciamento ou aproximação do
paciente conforme a posição deste na hierarquia social, em outras palavras, conforme houvesse ou não
identificação social entre os envolvidos. Em função de uma série de razões (desde preconceito à
subestimação da capacidade de pacientes humildes em compreender as explicações mais elementares) o
tratamento dispensado poderia ir da amabilidade à hostilidade, do cuidado extremo ao descaso total pela
sorte do doente (cf. BOLTANSKI 1984:45-47).



Sete fotografias do corpo de Dej. Lop. ilustram o artigo: três são frontais, duas

posteriores e duas de detalhes: pé e braço. Protegida apenas por uma espécie de fraldão

(que não correspondia ao vestuário íntimo feminino da época), sem nada a lhe cobrir os

seios, a paciente foi fotografada em pé e de corpo inteiro. Depois de aparecer, logo na

primeira página do artigo, em tomada frontal com o rosto descoberto (figura 7), em

algumas das fotografias seguintes ela leva uma tarja branca nos olhos (figuras 8 e 9).

Surge, então, uma primeira pergunta: qual a finalidade da tarja? Posto que se tratava da

mesma pessoa representada em todas as fotos, as tiras brancas sobre os olhos não mais

cumpriam o papel de velar a identidade da moça.

O tipo de tomada realizada e a condição em que se apresentava a paciente

podem, talvez, dar pistas da razão das faixas a cobrir seus olhos. Na primeira dessas

fotografias (figura 8), Dej. Lop., aparentemente sentada, está de frente, com as mãos

repousadas, imagina-se, sobre as coxas, porta uma gargantilha, tem os cabelos presos

para trás, está, da cintura para baixo, coberta por um tecido claro e tem os seios à

mostra. No clichê seguinte (figura 9), compreendemos melhor o tecido que lhe cobria,

pois, agora, ela está de pé, continuando em posição frontal e, desta vez, com os braços

para trás, levando ainda no pescoço um adorno; os cabelos preservam o mesmo

penteado, nas pernas ela tem meias escuras que vão até a altura dos joelhos, está

calçando sapatos pretos, que brilham na iluminação do estúdio, e seus seios

permanecem descobertos. Uma vez que já se conhecia seu semblante, acreditariam os

editores da revista, o Dr. Novaes ou os familiares da moça (a mais improvável das

alternativas) que as tarjas ainda poderiam atestar a honestidade e pudicícia da jovem, ou

preservar-lhe a honra  considerando que aquele contexto histórico fosse desfavorável

à exposição do corpo nu? Seria possível que o mero índice representado pela tarja

colocada sobre “as janelas da alma” tivesse o poder de restituir à moça o pudor

comprometido por sua nudez parcial?

Em todo o caso, Dej. Lop. não estava totalmente despida. Além do pano

cobrindo parte do ventre e o púbis, ela continua vestindo meias e sapatos, não somente

sinais da formalidade e da civilidade preservadas, mas também índices de como ela se

vestia e de qual estrato social provinha, assinalados pelos calçados e pela gargantilha. A

moça de família, cujo nome é apenas insinuado, não está afinal destituída de tudo ao

posar, ela ainda preserva alguns de seus sinais de classe.

Como complemento à composição das fotos, há pelo menos mais dois elementos

que contribuem. Eles não se localizam na modelo mas estão presentes no fundo do



cenário (figuras 9 e 10) e numa fotografia de detalhe (figura 11). No fundo pintado que

aparece nas fotos surge uma ambientação com folhagem, típico do que faziam os

fotógrafos profissionais em seus estúdios para dotar a composição com a atmosfera

desejada. O sentido almejado podia ser o de bucolismo, de aventura. Por outro lado, as

folhagens também podiam remeter, além das qualidades mencionadas, aos trópicos.

Assim, pelo menos duas possibilidades de sentido se oferecem para as cenas

representadas pelas figuras 9 e 10: as folhagens talvez servissem para conferir

naturalidade e movimento à pose, amenizando a imobilidade e a face um tanto grotesca

daquela situação; ou poderiam, sob a segunda consideração, constituir uma referência à

relação entre doença e clima.

Observando o conjunto das fotografias, essa ambigüidade parece ceder lugar à

primeira proposição, que encontra ecos em alguns detalhes observáveis no corpo da

moça, como uma discreta assimetria na posição dos pés, o leve giro em três quartos (em

nenhuma das fotos ela está completamente de frente, como se costumava ver outros

pacientes) e a atitude dos braços. Além das sugestões simbólicas que esses traços

comportam, eles revelam que a modelo (ou paciente, como um dia já se chamou aqueles

que posavam para fotografia; Machado 1984:52) foi dirigida pelo fotógrafo, conotando

sua total entrega aos cuidados do artista e do médico.

O outro elemento que entra em cena, como item de refinamento, é o

apoio para o braço. O uso de apoio para auxiliar no registro fotográfico de partes do

corpo não era comum nas fotografias que observamos em revistas médicas brasileiras;

mas quando, eventualmente, esses elementos estavam presentes não mereciam destaque

nem possuíam uma certa beleza e elegância como vemos na peça representada na figura

11. Não sabemos se se trata de uma banqueta, de um aparador ou de um apoio para

vaso; fosse o que fosse, são as linhas retas e curvas do pequeno móvel que atraem para

si a atenção do observador muito mais do que o braço afetado, cujos sintomas, de resto,

não aparecem muito claramente. Pode-se discutir se, neste caso, a harmonia e

delicadeza do desenho da peça trabalhou ou não transmitindo suas qualidades ao braço

da paciente, atenuando a condição do membro doente; mas parece claro que houve uma

escolha consciente e não casual do elemento de apoio utilizado e da sua colocação em

cena  apenas ratificando que nesse ensaio fotográfico, o cuidado estético foi uma

preocupação constante.

Como já ficou intuído, não apenas as imagens merecem atenção nesse

artigo da Gazeta Clínica, mas o texto também, que se mostra especialmente rico. A



observação que registraremos aqui parte daquele texto que mais diretamente interfere

sobre a leitura da imagem: a legenda. Trata-se de um comentário elogioso às formas da

moça, que não guarda nenhuma relação direta com os sintomas da doença. A legenda

diz na íntegra: “A doente se modela bem às formas femininas com regular panícula

adiposa. Há na coxa poucos fibromas e manchas congênitas. O esqueleto é normal”

(figura 9). O mote é retomado na página seguinte, onde o Dr. Júlio Novaes escreveu: “O

corpo de Dej. Lop. é todo envolto por uma camada de panícula adiposa bem modelando

as formas femininas”, remetendo novamente o leitor para as fotos em que a modelo está

de pé (figuras 9 e 10). A questão que se coloca é se estaríamos diante de um caso de

voyeurismo médico?

Se a questão parece encerrar um nó moral, não é isso absolutamente o que

importa. O que importa, ao formular tal questão, é perceber em praticamente todos os

aspectos apresentados nesse caso uma porta para interpretar a dimensão subjetiva na

prática científica, fator considerado tão mais relevante (ou revelador) por se achar num

ambiente que assenta seus princípios e sua legitimidade sobre a objetividade e seus

corolários: imparcialidade, secularidade, desinteresse. Do ponto de vista de uma

História social das ciências, a exploração dessas áreas sombrias constitui um dos

percursos para se compreender as articulações entre os processos de elaboração das

idéias e o contexto histórico-cultural de sua produção.

Investigar os fatores transversais que interferiam nas observações do médico que

tratou de Dej. Lop. demandaria uma estudo que ultrapassa os propósitos deste trabalho.

Porém, um testemunho recente pode ilustrar bem a problemática que apenas quisemos

desvelar, dizendo respeito diretamente à suspeita que há pouco recaiu sobre o Dr.

Novaes. Relatando-nos a trajetória de sua carreira como médico e psicoterapeuta, José

Ângelo Gaiarsa atribui principalmente ao desejo de ver e tocar outros corpos a sua

escolha pela medicina, pois que nessa profissão esses atos tornam-se permitidos e

legitimados (GAIARSA 1995:7-8).

Isto mostra que as razões geralmente alinhadas por aqueles que seguem a

carreira científica (contribuir para o progresso, humanitarismo, vocação, cumprimento

de uma missão) não são as únicas implicadas nem, forçosamente, as mais decisivas.

Intenções ou interesses e mesmo perversões e neuroses, a princípio e aparentemente

estranhos à atividade científica, povoam as mentes de cientistas como as de quaisquer



outros indivíduos, não importando o meio. O que na literatura ou no cinema74 é, quase

na totalidade das vezes, apresentado como loucura, como exceção, como desvario

pessoal de um personagem de contornos improváveis e exagerados é, na verdade, muito

mais freqüente do que se imagina. Isso nos instiga a refletir sobre os possíveis ou

verdadeiros móveis que, tanto no plano das escolhas pessoais quanto das institucionais,

conduzem ao exercício científico ou o acompanham, mas que não são formalmente

considerados como parte da doutrina nem da prática de qualquer ciência. Nem por isso

cairia a validade da atividade científica, mas a defesa da objetividade, da legitimidade e

da universalidade como atributos indeléveis da ciência tornam-se assim mais difíceis de

se sustentar.

                                                          
74 Exemplos famosos desse tema tão recorrente são Frankenstein, de Mary Shelley (1818) e O médico e o
monstro, de Robert Louis Stevenson (1886). No cinema, o assunto é intermitentemente exibido através de
cientistas, muitas vezes malucos, com teorias e projetos obscuros e nada objetivos, humanitários ou
desinteressados, como no clássico Dr. Fantástico, de Stanley Kubrick (1964), ou nos recentes Os doze
macacos, de Terry Gilliam (1995), e Contato, de Robert Zemeckis (1997), dentre inumeráveis outros
exemplos.



3

REVELANDO A SAÚDE

TRILHANDO AS IMAGENS FOTOGRÁFICAS

Até aqui, foi falado das fotografias publicadas em revistas médicas paulistas.

Tratava-se de um repertório contendo referências mais ou menos precisas sobre sua

produção, com dados relativos a data, local e assunto — raramente, ao autor. Dessas

fotografias não se teve acesso nem aos negativos nem às tiragens em papel feitas a partir

de negativos, mas as informações fornecidas nos artigos dos quais as fotografias faziam

parte supriram aquela falta, inclusive em termos de crítica documental, uma vez que a

própria revista em que a fotografia era publicada já constituía o contexto de natureza e

de emprego da imagem.

O conjunto fotográfico do qual trataremos nesta parte difere daquele em vários

aspectos. Esse novo conjunto é composto de fotografias avulsas ou pertencentes a

álbuns, apresentam-se sob a forma de cópias em papel fotográfico soltas ou coladas em

pranchas rígidas e, em geral, carecem de dados referentes às condições de sua produção.

Não se encontrou, até o momento, dados através dos quais seja possível

recuperar o modo como as fotografias eram realizadas por nossas instituições de saúde.

A hipótese de que existia um setor do Serviço Sanitário que centralizava os trabalhos

fotográficos é menos provável do que supor um procedimento de contratação eventual

de fotógrafos por solicitação autônoma de cada uma das seções dos serviços de saúde.

Isto não excluiria a possibilidade de manutenção de um fotógrafo profissional em

algumas unidades nem a existência de funcionários com algum conhecimento em

fotografia e destacados para fazer registros sob comando de médicos e cientistas 

quando não eram estes mesmos que os realizavam como amadores.

Essa produção fotográfica, realizada difusamente, permanecia em seus

estabelecimentos de origem (quando não mereciam um outro destino, como a

apropriação por médicos e funcionários, o descarte ou a perda), não havendo um local



que centralizasse a guarda desse material. Posteriormente, as sucessivas administrações

dos negócios da saúde não criaram um setor responsável por reunir e preservar a

produção fotográfica passada nem a que estava sendo realizada (exceção feita, talvez, às

administrações do período Vargas).

Apenas em 1979 essa lacuna é parcialmente preenchida, quando começa a

funcionar o Museu de Saúde Pública Emílio Ribas75, que se beneficiou de uma

importante coleção reunida por iniciativa de seu mentor, o médico José Antônio Alves

dos Santos, contendo periódicos médicos, documentos pessoais de Emílio Ribas (diretor

do Serviço Sanitário do Estado de São Paulo entre 1898 e 1917), livros de registros

diversos (Campanhas Sanitárias, óbitos, doenças de comunicação compulsória,

administrações medicamentosas etc.), cartas, fotografias e álbuns fotográficos,

negativos etc. Atualmente, o pouco que restou das fotografias produzidas no contexto

das instituições de saúde, está espalhada em três acervos principais, cobrindo períodos

distintos entre si: o Museu de Saúde Pública, o Centro de Memória Iconográfica da

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e o Museu de História da

Medicina da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

Após reunir e classificar um número considerável dessas fotografias produzidas

nas instituições de saúde, chegamos a um arco de doze assuntos distribuídos dentro de

dois grandes tipos que correspondem, primeiro, ao âmbito da instituição, isto é,

contendo fotografias das sedes dos estabelecimentos (itens 1 e 2) e de aspectos a ela

ligados fisicamente (itens 3 a 5); e, segundo, ao ambiente externo (itens 6 a 12), ou seja,

a cidade, a rua, as moradias.

Encontram-se no âmbito da Instituição cinco temas para as fotografias:

1. externas, feitas de fora da instituição, reproduzindo o edifício principal;

2. externas de pavilhões, edifícios, blocos fisicamente incorporados à instituição;

3. interior dos recintos, que inclui:

3.1. laboratórios;

3.2. demonstrações (de utilização de aparelhos, tratamento de doentes);

3.3. exposição dos recursos (equipamento, biblioteca, maquinário);

3.4. pessoal, funcionários.

4. pacientes;

5. ocasiões sociais e/ou políticas (autoridades, inaugurações, visitas).

                                                          
75 Localizado, ainda hoje, no bairro do Bom Retiro, Rua Tenente Penna, 100, em edifício de 1893, onde
funcionou o Desinfectório Central, desde aquele ano até meados da década de 1930.



No âmbito Externo, as fotografias cobrem sete tipos de situações:

6. ações externas (profissional medicando, fazendo visitas, inspecionando);

7. condições de moradia e convivência humana;

8. pessoas (pacientes, crianças, tipos sociais);

9. condições de saúde (fontes d'água, instalações sanitárias);

10. aparelhos, logradouros, instalações urbanas;

11. atividades urbanas (feiras, comércio);

12. calamidades (enchentes).

Esses diversos assuntos abordados nas fotografias constróem um percurso entre

o aparato dos serviços de saúde pública e o seu objeto, qual seja, a saúde das pessoas e a

higiene da cidade. A análise desses conjuntos leva, desde o início, a determinadas

dúvidas tais como: de que maneira percorrer esse trajeto?, por onde começar?, qual

sentido adotar?, ou, por outro lado, o trajeto deve ser linear ou ter idas, voltas e saltos?

A maioria das fotografias depositadas nos acervos não está organizada em

álbuns mas encontra-se na forma avulsa (isto é, isolada de qualquer conjunto, sem dados

que a identifiquem); não estão classificadas nem respeitam uma organização, seja

cronológica, seja temática. Pode-se, assim, observar as fotos ao acaso ou arbitrar não

importa que seqüência ou organização para elas.

Um primeiro procedimento para compreender esse material foi classificá-lo,

adotando por critério o local de origem da fotografia (onde foi produzida) e a instituição

representada; e a ordenação cronológica segundo a data de realização da imagem.

Posteriormente, ao menos para o início da análise, optamos por considerar

primeiro, dentre o conjunto que representa todas as instituições, os clichês que fossem,

ao mesmo tempo, os mais remotamente produzidos e relativos ao estabelecimento mais

antigo, nesse caso, o Hospital de Isolamento. Durante o processo de reconstrução de

sentidos, porém, busquei reaproximar aquilo que o “discurso” das imagens procurou

separar: as instituições e a sociedade.

Para efeito deste estudo, considerarei as fotografias que retratam os

estabelecimentos ligados à saúde como correspondendo à visão que as próprias

instituições faziam de si mesmas e tal como gostariam de se ver divulgadas; e as fotos

de cenas urbanas correspondendo à forma como as instituições enxergavam a sociedade



e a cidade, seus problemas de saúde e higiene e como compreendiam o relacionamento

entre elas e a população.

A FOTOGRAFIA E AS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE

Em 1875, em razão de um surto de varíola deflagrado na cidade, surgia, entre os

debates da Câmara Municipal  onde se discutia a “conveniência que há de segregar

dos centros populosos os focos de infecção” (Citado em OLIVEIRA 1994:3) , a idéia

da construção de um Hospital de Isolamento. Cinco anos depois, é inaugurado o

primeiro pavilhão desse Hospital em 1880. Quatorze anos mais tarde, 1894, já

pertencendo ao Serviço Sanitário, o Hospital de Isolamento teve suas instalações

ampliadas para um formato que se manteve por muitos anos.

O Hospital, tal qual veremos representado nas fotos, não era assim desde sua

criação. Levantado em terreno na estrada do Araçá, que então passou a chamar avenida

Municipal, ele foi sendo construído aos poucos: foi iniciado pelos pavilhões funcionais

e só mais tarde, por volta de 1894, teve erguido o pórtico de entrada, com um desenho

bastante destoante do que fora empregado nas construções internas (figura 12). Em

1896, o Instituto Bacteriológico, que não estava previsto no projeto inicial do complexo,

foi também instalado no interior dos muros do Hospital de Isolamento76.

No local onde foi situado o Hospital, desenvolveu-se um conjunto de unidades

especializadas (administração, estufa de desinfecção, necrotério, cemitério, pavilhões de

observação e de enfermos), incluindo o Instituto Bacteriológico. Não foram edificados

de uma só vez, mas ao longo de anos, acabando por exprimir no mesmo terreno tanto

arquiteturas quanto concepções médicas diferentes: o Instituto Bacteriológico, portador

dos pressupostos da medicina experimental e da microbiologia77, passou a conviver

                                                          
76 Anteriormente, o Instituto Bacteriológico funcionara na própria sede do recém fundado Serviço
Sanitário do Estado, 1892, improvisada no consultório do Dr. Marcos de Oliveira Arruda, na rua Direita
(cf. ANTUNES 1992:43-87).
77 Sobre o desenvolvimento da microbiologia nas instituições de saúde de São Paulo, sobretudo no
período em que o Serviço Sanitário esteve sob a direção de Emílio Ribas (1898-1917), ver ALMEIDA
(1998).



junto do Hospital de Isolamento, cuja concepção repousava na teoria dos fluídos

maléficos (infecção através dos miasmas) e no contagionismo (transmissão direta por

contágio, daí as quarentenas e o isolamento). Não era raro que laudos do Instituto

Bacteriológico relativos à etiologia das doenças se chocassem com os diagnósticos dos

médicos; as polêmicas a esse respeito apenas se dissipariam com a gradual substituição

de paradigmas (ANTUNES 1992:47-53).

As duas primeiras fotografias do Hospital de Isolamento apresentadas têm, cada

qual, extrações diferentes: uma, de 1899, efetuada pela Light and Power Company

(figura 13); outra, do ano de 1902, executada, possivelmente, pela Secretaria do

Interior78 (figura 14). Um cotejo entre ambas, aparentemente, não demonstra grandes

diferenças. Mas elas existem e correspondem a significados e propósitos diversos.

A fotografia mais antiga (figura 13) devia atender aos interesses da Light and

Power Co.; destarte, enfatizava as características do terreno externo ao Hospital,

mostrando grandes extensões de terra à esquerda e à direita do grande portão principal.

Como, por aquela época, os bondes elétricos ainda não chegavam àquelas paragens, o

documento fotográfico poderia fazer parte de um levantamento ou estudo técnico;

percebe-se, inclusive, além do guarda que está em frente ao portão e de duas crianças

próximas a ele, um segundo homem, de preto e de chapéu, postado à direita do prédio

(lado esquerdo da fotografia para quem vê), provavelmente cumprindo o papel de escala

humana79.

Se até aqui permanece difícil para o leitor constatar na figura indicada a

descrição que dela foi feita, isso se deve a um recorte realizado na imagem. Toda a

descrição se tornar observável quando for apresentada em sua integridade, sem cortes, a

mesma fotografia em questão (figura 15). Intencionalmente, apresentamos essa

fotografia das duas maneiras80, com e sem recorte, para ressaltar o potencial de

(re)significação que os recursos fotográficos possuem. Percebe-se, então, como um

                                                          
78 O então secretário do Interior, Dr. Cesário Motta (o Presidente do Estado era Bernardino de Campos),
demonstrava especial atenção com os aspectos que tocavam a saúde pública; nele, era freqüente a
associação entre a boa imagem (política e estética) da cidade e a higiene.
79 Nas fotografias de arquitetura do século XIX, era freqüente notar a presença de um indivíduo próximo
ou ao lado da edificação; era um recurso utilizado para fornecer uma referência de escala.
80 Esse artifício foi apenas empregado nesta ocasião e não será repetido. Significa que todas as demais
fotografias aqui apresentadas estão reproduzidas integralmente, tal como foram originalmente
encontradas nos acervos pesquisados. Mesmo presumindo-se que as fotografias aqui reproduzidas possam
ter sofrido manipulações (cortes, montagens, sobreposição etc.) de seus produtores, ainda assim, não
haveria prejuízo para efeito de análise, pois importa essencialmente a forma final como as imagens foram
difundidas ou preservadas para o olhar dos observadores da época e futuros.



artifício simples pode provocar sentidos diversos.  Na fotografia integral (figura 15), a

colina grandiosa toma conta, a paisagem oprime o Hospital, cujos limites físicos se

tornam mais tímidos em meio ao grande espaço vazio projetado ao infinito, em direção

a um horizonte ainda indefinível, mas que estava por ser alcançado, como já dava sinais

o crescimento urbano que se estenderia por aquela região, cujo marco importante mais

próximo era a Avenida Paulista, há pouco, inaugurada, corredor vistoso de circulação

dos bondes e dos automóveis81.

Já a fotografia 14 tem claramente o Hospital de Isolamento, ou melhor, a sua

fachada externa, como assunto principal; é ela que sobressai, inclusive em toda sua

extensão lateral, à direita na imagem. Nessa imagem, a massa informativa é constituída

pela edificação, deslocada à esquerda para que pudesse figurar o extenso muro lateral, e

nenhum outro elemento é incorporado seja à esquerda, seja à direita do edifício.

Nenhuma mudança significativa pode ser notada na feição da fachada se compararmos

esta fotografia de 1902 com a de 1899, mas percebe-se que houve alteração no

posicionamento de outros elementos, como de um volume escuro, semelhante a uma

guarita, que estava situado à esquerda em 1899, e passa a figurar à direita na foto de

1902; além disso, mudam a disposição das crianças e do homem vestido à maneira de

um guarda, postado em pé, ora em frente ao grande portão central, ora em frente a um

pilar, próximo a um dos pequenos portões laterais. Como permanências, temos os

portões laterais que, novamente, aparecem abertos.

As diferenças julgadas mais significativas, no entanto, não repousam nos

aspectos físicos; elas se manifestam na mudança dos ângulos de tomada e na distância

de tomada, que, juntos, alteraram tremendamente o significado dessas representações do

Hospital. Considerando-se numa análise, inicialmente, o eixo horizontal das imagens,

notamos que houve, na fotografia de 1902, relativamente à de 1899, um deslocamento

da câmara para a esquerda e movimento sobre o eixo para a direita  o que valoriza, à

esquerda, a fachada lateral, em que se vê, ao fundo, parte do prédio sede do Instituto

Bacteriológico; à direita, vemos a extensão do muro que se prolonga à oeste, ladeando a

Estrada do Araçá, e parte das paredes e dos telhados de pavilhões internos situados nos

pontos mais distantes do terreno fortificado.

                                                          
81 Segundo Paulo Egídio Martins (1974), Joaquim Eugênio de Lima mandou abrir em seus terrenos
diversas ruas, entre 1890 e 1894, inclusive a Av. Paulista. No “famoso” quadro de Jules Martin, exposto
no Museu Paulista, que mostra a inauguração da Avenida, em 1891, já se nota a presença de bondes de
tração ainda animal.



Considerando-se o eixo vertical, houve aproximação e rebaixamento do ângulo,

resultando numa tomada quase rasante; por meio destes recursos, o prédio foi isolado da

área circundante, foi descontextualizado, por isso imperando solitário e inexpugnável no

topo da colina. Ao promover, na foto de 1902 (figura 14), esses deslocamentos de

tomada, acima descritos, em relação à fotografia 15, conferiu-se dimensões

monumentais à fachada, omitindo da cena os edifícios internos mais próximos do portão

principal (o pavilhão de observação, o mais próximo da entrada, aparece na figura 15,

mas não na 14), fazendo-os figurar diminutos no plano longínquo. O ângulo baixo e a

tomada frontal ressaltaram um aspecto significativo numa instituição com a finalidade

que tinha o Hospital de Isolamento: nessa fotografia (figura 14), a construção ganha ares

de uma fortaleza; a ausência de outros termos de comparação (como árvores ou

edificações, a não ser o vigia e as pequeninas crianças), aliada à sensação de que em seu

interior nenhuma outra construção compete em grandeza e volume, fez com que a

fachada aparentasse ser bem mais alta do que realmente era. O ângulo rebaixado,

sobretudo, enuncia a idéia de um lugar inviolável, e portanto seguro, como deveria

parecer, já que sua competência era isolar da sociedade saudável as pessoas doentes.

Essa fotografia (figura 14) também nos sugere as dimensões da área ocupada pelo

hospital. À direita, vê-se o prolongamento dos seus muros, cujas linhas tendem a se unir

no infinito da perspectiva proposta pelo fotógrafo; evocando a lembrança da sua

localização distanciada da cidade, isso constitui uma referência ao vazio que por volta

de 1900 deveria, em tese, envolver o hospital.

Em A ilusão especular, num capítulo dedicado à manipulação efetuada pelo

recorte e pela perspectiva na fotografia, Arlindo Machado chamava a atenção para a

“impressão de infinitude” que isso causa e ainda para o que ele chama de “extraquadro”,

que designa o campo excluído pelo enquadramento mas que a perspectiva ou

eventualmente outros elementos insistem em sugerir. Não se trata, aqui,  de falar

daquilo que não aparece mas, sim, de decodificar o enunciado partindo da consideração

dos recursos do aparato fotográfico (esse aparato de fazer registros também se presta à

omissão): “Ocultando a refração imposta pelos limites do quadro, fazendo a cena

extravasar para o espaço imaginário do extraquadro, a perspectiva esconde a enunciação

e o papel fundante do código, torna o espaço da representação um espaço autônomo e

independente das condições que o geraram” (MACHADO 1984:86). Sempre haverá

limites para se preencher seja o retângulo fotográfico, seja o da tela de pintura; o que



está implicado aí, entretanto, constitui uma escolha do que e como será representado e

do que será excluído da representação.



UM INSTITUTO NO ISOLAMENTO

Como já foi dito, dentro do terreno do Hospital de Isolamento havia uma outra

instituição, independente dele, o Instituto Bacteriológico, cujas práticas científicas

guardavam diferenças significativas em relação àquelas que fundavam a filosofia e o

funcionamento do Hospital82.

Pode-se dizer que as fotografias do Bacteriológico tiveram a particularidade de

sempre serem tomadas a partir do interior de uma outra instituição  o Hospital de

Isolamento  o que pode ter imposto limitações tanto de recuo como de

enquadramento para o fotógrafo devido ao muro do hospital e às demais construções

internas a ele. Talvez por isso elas comportem uma certa ambigüidade, assim manifesta:

primeiro, elas são sugestivas de uma comparação entre o Instituto Bacteriológico e um

pavilhão hospitalar, que aparece à direita na fotografia (figura 16)  nessa comparação,

o Bacteriológico tem o porte de sua edificação favorecido e avolumado e vê suas pobres

linhas arquitetônicas valorizadas; segundo, fica também sugerida uma ligação ou

continuidade entre esses dois “volumes”, inferência devida, a princípio, pela inclusão no

enquadramento de um dos pavilhões do Hospital de Isolamento e por estar, o pequeno

pavilhão, no “caminho” da projeção das linhas perspectivas do prédio do Instituto

Bacteriológico.

Parece improvável interpretar a via existente entre as duas edificações (tal qual

aparece na imagem) como sinal de separação ou de distinção entre ambas, dentre outras

razões, porque o recurso de mostrar apenas o Instituto Bacteriológico, omitindo

totalmente o pavilhão, resolveria bem o problema de reproduzir a sede do

estabelecimento. Mas, estariam eles em busca de precisão? Não cremos estar aí um bom

caminho para desenvolver a questão; vemos, antes, a intenção de mostrar as instituições

como partes conjugadas, que trabalham juntas mas que possuem suas especificidades.

                                                          
82 O Instituto Bacteriológico, criado em 1892 e instalado naquele terreno em 1896, surgiu sob o impulso
da microbiologia, a qual baseava sua explicação para a etiologia das doenças na ação de agentes
microscópicos, localizados em vetores específicos, promovendo disfunções no organismo sadio. Por sua
vez, o Hospital de Isolamento foi erigido sob a herança da teoria dos miasmas, que explicava o contágio
pela difusão de fluídos maléficos emanados dos doentes e dos objetos de seu uso ou do próprio meio
miasmático, sendo o que justificava a ação curativa e profilática através da quarentena e do isolamento e,
portanto, a instalação da instituição em local distante do centro populoso.  Embora o modelo de hospitais
de isolamento, espalhados por vários países, não tenha dado resultados satisfatórios desde que fora
concebido por Jacques René Tenon, no século XVIII, as autoridades sanitárias brasileiras ainda o
prestigiavam e o colocavam em prática (ANTUNES 1992:15-41).



Na fotografia de 1895 (figura 16) e, principalmente, na de 1905 (figura 17) a sede do

Instituto Bacteriológico é representada de maneira a ter seu porte sobre-valorizado, com

o provável recurso de uma tomada com objetiva grande-angular, que tem entre suas

características a de distorcer e “ampliar” as dimensões dos elementos que aparecem em

primeiro plano.

Note-se também que há uma mudança de tomada de um clichê para outro: no

mais antigo (figura 16), uma pequena parte do beiral da Casa da Administração do

Hospital de Isolamento aparece no canto superior direito da imagem. No clichê de 1905,

essa pequena interferência desapareceu, devido à mudança do ângulo de tomada que de

quase frontal passou a lateral, ainda assim incluindo no enquadramento um pavilhão do

Hospital de Isolamento. Se uma reprodução frontal do Instituto Bacteriológico estava

sujeita à essa “interferência” do beiral do edifício da administração83 havia, então a

solução de deslocar o ângulo de tomada ou, usando de um outro recurso de exclusão,

recortar da fotografia aquilo que não interessava mostrar. Esta possibilidade, que não é

remota, reforçaria a idéia de uma ligação ou de uma certa continuidade entre as

instituições, representadas pelo próprio prédio do Instituto Bacteriológico e o pavilhão

do Hospital de Isolamento, acompanhada de competição. Os índices que permitiriam tal

inferência são 1) a manutenção de um elemento (o pavilhão à direita) enquanto o outro

(Casa da Administração) foi cortado e 2) a repetição daquele elemento em foto posterior

realizada sob novo ângulo. Mas, na impossibilidade de conferir se foi esse o processo

pelo qual passou aquela fotografia, resta-nos interpretá-la considerando outros aspectos.

O prédio do Instituto Bacteriológico tem como base uma caixa em formato

retangular; sua arquitetura mistura motivos orientais com clássicos, a entrada lembrando

um pórtico romano, e apresenta duas “frentes”, isto é, possui traços decorativos de

fachada não apenas em uma, mas em duas de suas faces, sendo que a porta de entrada

situa-se na mais acanhada delas, a de menor extensão e com menor número de janelas

(figura 17). Mas é justamente essa a face que foi destacada nas fotos que se conhece do

Instituto Bacteriológico  é ela, com certeza, a fachada que confere mais verticalidade

à composição. Contudo, a partir da década de 193084, após expandirem a construção, a

face do prédio que vemos à direita na fotografia (figura 17), onde estava fixado o mastro

de bandeira, é que ganhará evidência nas representações do Instituto (figura 18).

                                                          
83 A Casa da Administração está melhor visível na figura 19.



Nas composições que eram elaboradas nestas fotografias, participava ainda mais

um elemento: o jardim. Ele aparece quase integralmente na foto de 1905 (figura 17),

enquanto na de 1930 (figura 18), ele apenas ficou insinuado, dando também a perceber

que foi recuado em relação ao limite anterior do prédio do Instituto Bacteriológico. Isto

já era um sinal de que a área vegetal estava perdendo espaço para a circulação e para as

edificações ou para tornar o Instituto Bacteriológico mais visível: efetivamente, o jardim

que vemos à direita, na fotografia de 1930, não mais devia ser empecilho a uma maior

aproximação da câmara fotográfica e nem parecia mais obstruir a visão do Instituto no

caso de uma tomada que passasse por sua direção.

Se voltarmos ao clichê anterior (figura 17), notaremos que os arbustos ainda

estavam de pé e crescidos, impedindo uma tomada que passasse pela direção do jardim

sem encobrir parcialmente o prédio do Instituto Bacteriológico. Isto fez com que o

ângulo de tomada de certas fotografias do Instituto (como acontece na figura 17) fosse

escolhido com a preocupação de que ele não aparecesse obstruído pelo jardim. Resultou

disso uma certa continuidade visual entre os corpos dispostos na imagem, como se o

pavilhão ao fundo fosse um prolongamento do Bacteriológico.

Outro fator, de ordem diversa, que também condicionou certas tomadas

fotográficas, era o, às vezes, indesejável efeito de distorção, que surge quando o

fotógrafo se aproxima demais do objeto ou dele não se pode afastar, empregando uma

objetiva grande-angular, que são aquelas capazes de abranger extenso campo visual.

Gombrich lembra que tais efeitos eram intoleráveis, segundo as recomendações de

manuais de fotografia do século XIX (GOMBRICH 1991:234). Contudo, somos

levados a crer que esse parâmetro já não era mais o mesmo no século XX, ao lermos,

num manual brasileiro de fotografia de 1948, seu autor argumentando francamente em

favor do uso daquele tipo de lente para certos casos:

O grande angular é usado quando não há espaço para recuar com a máquina,

mas deseja-se abranger o maior campo possível. Estas objetivas por natureza

desenham com desproporção; o defeito em casos especiais é inevitável. Por o

mesmo motivo às vezes é desejado este efeito. Por exemplo: salas ou prédios

pequenos podem dar um efeito de serem bem maiores. (BOSANYI 1948:18)

                                                                                                                                                                         
84 Para essa datação, baseamo-nos em Sebastião de Camargo Calazans (Laboratório de Saúde Pública: sua
criação e desenvolvimento em São Paulo, Revista do Instituto Adolfo Lutz, v.16, p.85-135, 1956), que
estampou a mesma fotografia com a data “1928-1940”!



Observamos esse recurso empregado numa fotografia que exibe a Casa da

Administração do Hospital de Isolamento (figura 19). O prédio em primeiro plano, à

esquerda na foto, teve suas proporções distorcidas, ganhando uma aparência exagerada

para suas dimensões reais. Ao mesmo tempo, contudo, um efeito óptico, presente no

mesmo dispositivo de visualização  a objetiva grande-angular , mas oposto ao da

aproximação, fez com que a área interna do Hospital de Isolamento ganhasse em

amplitude ao “afastar” o horizonte e “encolher” em tamanho os elementos distantes do

plano da objetiva. Assim, o estabelecimento responsável por gerir a instituição

hospitalar não só figura em grandes proporções como ainda ocupa uma posição

estratégica que lhe permite ter sob observação amplas parcelas dos compartimentos que

compõem o hospital. Na lente grande-angular, a característica de “aumentar” o tamanho

das coisas mais próximas acompanha a de “afastar” as que já estão em planos mais

distantes. Dessa forma, o efeito de expansão do terreno também é reforçado pela relação

contrastante entre o fundo e o primeiro plano.

Como se não bastasse a lente distorcer as figuras que capta, um outro recurso de

“distorção” ainda incidiu sobre a mesma fotografia (figura 19), desta vez, para fazê-la

cumprir um fim estranho ao de origem: embora produzida, provavelmente, para mostrar

a “entrada” do Hospital de Isolamento  conforme a legenda situada no canto inferior

esquerdo do clichê, infelizmente ilegível na reprodução , ela acabou recebendo uma

descrição diferente ao ser estampada num álbum do Serviço Sanitário, qual seja:

“Hospital de Isolamento – Casa da administração”. A administração, de fato, figura, em

primeiro plano, à esquerda, mas não constituía o assunto da imagem. Esse é um

exemplo de como as fotografias podiam (e podem) ser compreendidas de modos

diferentes segundo o uso que se faz dela ou a maneira como se quer ou se pode enxergá-

la. É exemplo, enfim, da re-significação que, agora, a legenda pode ou tenta operar

sobre o sentido e a função de uma imagem.

Vale dizer ainda que essas fotografias representavam um processo de

substituição dos componentes essenciais à existência e ao funcionamento das

instituições (ou dos serviços de saúde) pelos prédios (ou monumentos) que os

abrigavam. Nelas os indivíduos estão ausentes, a não ser em raras ocasiões, geralmente

em papéis secundários. Tanto nas fotografias já apresentadas do Hospital de Isolamento



como nas do Instituto Bacteriológico, o elemento humano não tinha presença relevante,

como veremos melhor a seguir.

No entanto, é preciso relativizar a importância conferida, nas fotos, ao Instituto

Bacteriológico nesse momento, 1905. Analisadas individualmente, as imagens

apresentam um Instituto Bacteriológico imponente e destacado, mas se a observarmos

dentro de um conjunto perceberemos que o foco tinha outra direção. Num álbum do

Serviço Sanitário (a ser comentado adiante), no qual são expostos clichês das várias

seções que o compõem, encontramos apenas 1 fotografia do Instituto Bacteriológico

entre as 61 que constam no volume. Com efeito, enquanto constatamos apenas uma

fotografia do Instituto Bacteriológico, o Laboratório Farmacêutico comparece com

duas, o Laboratório de Análises Químicas e Bromatológicas com três, o Hospital de

Isolamento com oito, o Instituto Vacinogênico e o Instituto Butantã com dez cada um, e

Desinfectório Central com dezesseis.

Não é para se estranhar. O caráter mais marcante da filosofia e da ação do

Serviço Sanitário era dado pelas campanhas sanitárias, ocasião em que acionavam a

Polícia Sanitária que, contra os mais diversos males, aplicava potentes produtos

químicos para desinfectar corpos, roupas, residências, fábricas.
Nesse mesmo álbum85, aparecem outras fotos do Hospital de Isolamento, todas

visando a mostrar os pavilhões por seu lado exterior ou interior. Esse álbum de

pequenas dimensões, cuja impressão data de 1905, era uma espécie de catálogo das

instituições de saúde paulistas, trazendo fotografias dos estabelecimentos ligados ao

Serviço Sanitário de São Paulo  naquele momento, sob a direção de Emílio Ribas. As

fotos do Hospital de Isolamento que aqui apresentamos correspondem a dois momentos

distintos em que se encontravam suas instalações, imagens que são emblemáticas no seu

esforço em caracterizar o lugar como dotado de organização, tranqüilidade, arejamento

e disciplina.

Do primeiro momento, provavelmente entre 1890 e 1900, as fotos apresentam

pavilhões situados no interior do Hospital de Isolamento, notamos o terreno sem

revestimento, ainda em terra, um ambiente um tanto desolado mas organizado. Duas das

fotografias (figuras 20 e 21) retratam o mesmo Pavilhão de Observação do hospital, de

frente e de lado, dando uma idéia da disposição dos compartimentos do prédio. Ainda

que constem alguns personagens na cena (na figura 20, eles estão localizados próximos

                                                          
85 O álbum é constituído de 61 fotografias impressas, medindo 15cm x 11cm, nos formatos horizontal e
vertical, realizadas em diferentes datas; os clichês foram confeccionados pelo estúdio Vanorden & Co. S.
Paulo; nos cantos da parte inferior das fotografias constam a assinatura do fotógrafo, V&C, e uma
legenda que identifica o local ou estabelecimento retratado.



ao pórtico de entrada do pavilhão e na escada, estão encostados às colunas da estrutura

metálica que sustenta a cobertura avançada ou ao lado dos postes de iluminação, estão

de pé diante da parede), não é a escala humana que se valoriza, ela apenas serve de

referência (as pessoas aparecem minúsculas) com a qual se contrasta a grandeza da

edificação. O enunciado fotográfico inscreve o homem na cena como subordinado ao

meio e aos princípios fundadores da instituição  cujo severo regulamento proibia

expressamente que enfermeiros e funcionários passassem de um pavilhão a outro ou

mesmo que deixassem o recinto do cordão hospitalar sem ordens ou autorização dos

médicos86.

Quando surgem indivíduos em planos mais aproximados (figura 22), eles

continuam não sendo sujeitos mas apenas elementos de uma demonstração didática e de

propaganda. Os personagens que aí aparecem, e que não é necessário identificar, porque

estão quase ou totalmente de costas, compõem uma demonstração do tratamento

dispensado ao enfermo e ao mesmo tempo atestam que ele ingressou de fato na

disciplina terapêutica.

A cena, visivelmente posada, certamente obrigou os personagens a

permanecerem imóveis por alguns instantes até a impressão na película fotográfica ser

completada, já que as emulsões não eram ainda tão sensíveis para dispensar a longa

exposição. Além de posada, a cena também foi estudada, de modo a dirigir o olhar do

observador para os três personagens que simulam subir a escada: o passo na escada e o

degrau ocupado pelas enfermeiras e pelo suposto paciente coincidem com uma região

de convergência de linhas e de movimentos que garantem que a atenção se oriente para

esse ponto (referimo-nos às linhas claras verticais formadas pelos pilares de ferro, às

linhas dos corrimãos e a uma espécie de efeito dominó cujo percurso, em que um

elemento branco se sucede no outro, vai da porta aberta do carro de transporte de

enfermos, passa pelo funcionário de uniforme branco e se transfere, finalmente, para as

duas enfermeiras na escada). Coube ao homem que está sendo conduzido, portar-se

como um doente, curvando-se um pouco para que sua estatura não superasse a das

enfermeiras e para transmitir a idéia de estar enfermo e debilitado.

Algum tempo mais tarde, por volta de 1905, o hospital sofreria mudanças em

suas feições e o terreno receberia melhorias merecedoras de registro e de exibição. Duas

fotos (figuras 19 e 23) desse período são significativas, pelas diferenças que apontam

                                                          
86 Cf. Código Sanitário do Estado de São Paulo, São Paulo, Typographia do Diario Official, 1894.



em relação ao período antecedente e pela exploração dos novos atributos da paisagem

interna do hospital. Uma delas merece mais destaque.

Sabe-se que os pavilhões do Hospital de Isolamento, cujo modelo segue o de

hospitais franceses, foram planejados segundo princípios de higiene que prescreviam

ambientes bem iluminados pelo sol, favoráveis à direção das brisas, cuja posição dos

corredores e janelas facilitasse a circulação do ar, de maneira a dispersar os miasmas e

odores tidos como difusores de moléstias. A expressão desses princípios pode ser

notada em pelo menos uma das fotografias do Hospital de Isolamento (figura 23). Nela,

o ajardinamento e a disposição das alamedas, espaçadas e oblíquas entre si, reproduzem

a idéia de arejamento e circulação que marcam a concepção dos pavilhões hospitalares

internamente. O tipo de tomada efetuado nessa fotografia faz dela um exemplar

praticamente único entre as fotografias que representam as instituições de saúde. Em

geral, as imagens são captadas a partir da “altura dos olhos”, que equivaleria à visão que

tem o homem adulto estando ele de pé. Tendo os olhos ou a objetiva nessa altura, os

elementos dispostos diante do observador tendem a aparecer imbricados, a se

obstruírem mutuamente, a se esconderem uns atrás dos outros, a formar uma massa por

vezes confusa e indistinta, sendo que a visão que resulta é a de uma disposição

longitudinal e achatada dos objetos. Logo, uma tomada nessas condições jamais

possibilitaria a clareza e a ordenação que se observam na fotografia em questão do

Hospital de Isolamento. Essas qualidades só se tornaram perceptíveis pela estratégia

adotada de elevar o ângulo de tomada; isto “limpou” a cena ao desobstruir entre si os

vários elementos, ressaltando, assim, as fileiras de arbustos, os intervalos entre os

blocos e a amplidão do espaço.

Para além de uma interpretação formal dessa imagem, outra observação possível

remete para a proposta contida nessa pequena cidadela, na medida mesma em que ela

representa os defensores da saúde pública, da educação dos usos da cidade e da própria

reforma urbana  seja concernente a seus aparelhos, seja à sua infra-estrutura de água e

esgoto, seja ao alinhamento das ruas. O Hospital de Isolamento configuraria, dessa

forma, um modelo de cidade e de fruição dela, pensada para funcionar sob as normas da

disciplina e do regime de programação das atividades de rotina: hora para acordar,

exercitar-se (o equivalente a trabalhar), comer, ser observado, medicar-se, repousar

novamente e assim por diante. Em seu traçado, esse modelo de cidade aboliu as

quadras, optando por duas avenidas que permitem acesso a todos os setores, dotando o



espaço de um fluxo potencial de circulação, do qual a região central de São Paulo já

começava a se ressentir por aquela época.

É importante lembrar que as últimas seis fotografias apresentadas (figuras 18 a

23) faziam parte de um mesmo álbum, publicado em 1905,
 
retratando as seções do

Serviço Sanitário do Estado de São Paulo. Nesse álbum, as fotografias são exibidas

numa tal seqüência (que procurei reconstituir aqui) de maneira a oferecer uma narrativa

eloqüente, sem a mediação de palavras. De uma imagem se passava a outra e, do mesmo

modo, de uma instituição a outra, conferindo às várias seções do Serviço Sanitário um

sentido de unidade e continuidade. Como o álbum tinha um espaço limitado para “falar”

de cada seção, provavelmente escolheu o que considerava mais representativo de cada

uma, além de privilegiar algumas delas com um volume maior de imagens. Cito

novamente os números: com o maior número de imagens, estava o Desinfectório

Central, com 16 fotografias; em seguida, o Instituto Butantã e Instituto Vacinogênico,

com 10 cada um; o Hospital de Isolamento com 08; o Laboratório de Análises Químicas

e Biológicas com 03; o Laboratório Farmacêutico com 2 e o Instituto Bacteriológico

com uma87. A proporção com que um estabelecimento figurava entre as fotografias

correspondia à promoção dos órgãos mais diretamente responsáveis  segundo a visão

dos próprios agentes  pelo saneamento do meio por meio da debelação de epidemias e

da higienização cada vez mais regular. Era, ao menos, em aspectos como esse que as

revistas médicas colocavam maior ênfase, exibindo em tabelas e números a “mais

eloqüente (...) demonstração do valor da ação higiênica e da excelência de nossas

condições sanitárias”88.

Naquele álbum, a seção mais destacada foi, sintomaticamente, o Desinfectório

Central da capital, com dezesseis fotografias (26,23%) de um total de 61. Dentre todos

os materiais iconográficos, ainda preservados, que encontrei nos diversos acervos, esse

órgão foi o único, num período de trinta anos, contemplado com três álbuns fotográficos

exclusivos, de grandes proporções e com numerosos clichês. O principal, mais antigo e

completo deles, foi encontrado no Museu de Saúde Pública Emílio Ribas, de São Paulo,

desmontado e sem capa, constituído de trinta fotografias originais (este era um fator que

                                                          
87 Havia também fotografias de instituições situadas alhures, principalmente em cidades emblemáticas no
que diz respeito ao combate de epidemias através das campanhas sanitárias, como Campinas
(Desinfectório Central, 2 fotos), Ribeirão Preto (Comissão Sanitária, 2 fotos) e Santos (Desinfectório
Central, 2 fotos; Comissão Sanitária, 2 fotos e Hospital de Isolamento, 2 fotos)
88 Rubião MEIRA, As moléstias infecciosas e a higiene em São Paulo. Gazeta Clínica, v.III, p.361-372,
1905, p.363.



limitava da multiplicação de exemplares já que o processo artesanal era assaz oneroso),

coladas em pranchas de cartão duro, todas encimadas pelo título “Desinfectorio Central”

impresso na moldura; e no canto inferior direito, constava o nome do estúdio

fotográfico.

Infelizmente é difícil precisar quando as imagens foram realizadas, pois

nenhuma das datas (1893*, 1893/4**, 1902*** e 1918*) atribuídas às fotografias do álbum

parece confiável. Usando como critério cruzar técnicas e recursos fotográficos

utilizados, uniformidade plástica e física da aparência e do conteúdo das imagens,

período de atuação do estúdio responsável pelo álbum (Phot. Alemã - S. Paulo) e os

equipamento do Desinfectório Central (especialmente os veículos motorizados,

adquiridos em 1910/11, que ainda conviviam com os de tração animal89), estimamos a

data em torno de 1911.

O Desinfectório era o carro chefe do Serviço Sanitário, fazia o serviço pesado,

estando seu pessoal entre os primeiros a ter contato com as pessoas doentes e os

ambientes em que viviam, fazendo o transporte dos enfermos, de roupas e objetos

infectados e de cadáveres. Seu trabalho prosseguia ao retornar à instituição, quando

então tinham de desinfectar ou incinerar o que fora recolhido, de acordo com a

gravidade do caso. Os meios de transporte eram, portanto, essenciais a seu

funcionamento e presteza; assim como seu equipamento fixo, correspondente à fase de

desinfecção, considerada muito importante na ação higienista. Sendo o Desinfectório a

corporificação da polícia sanitária, as fotografias enfatizavam sua montagem como

quartel militar, exibindo os equipamentos, os funcionários, os veículos e os animais,

todos em posição de prontidão, com os portões abertos e o caminho desimpedido

(figuras 24, 25 e 26).

A união e as séries são sempre reivindicadas nessas fotografias; os

equipamentos, os carros, as portas, os produtos químicos e as roupas nas prateleiras,

tudo que representa número, que tem repetição, que existe em série é convocado e

                                                          
* Data que consta no suporte da fotografia, inscrita, à posteriori, por autor desconhecido.
** Data atribuída pelo MSPER, em reproduções guardadas em arquivos e pastas de seu acervo.
*** Data atribuída pelo MSPER que consta nas fotografias de sua exposição permanente.

89 No álbum das seções do Serviço Sanitário, de 1905, já era evidente a exposição do equipamento sobre
rodas; das dezesseis fotografias do Desinfectório Central, nove (56,25%) são de veículos ou estufas
locomóveis, mas nenhum ainda motorizado naquele momento. No álbum de 1911, com trinta fotografias,
em apenas duas (6,6%) aparecem animais de tração, cavalos e mulas.



disposto em fileiras, classificada e ordenadamente; até os funcionários da polícia

sanitária formam uma unidade compacta e geometrizada (figuras 25 e 27). O álbum do

Desinfectório Central não expõe dados dispersos, que demandem do observador o

esforço de reordená-los; as imagens dialogam entre si e fazem referências mútuas, e

quando um leitor fecha o álbum, é como se tivesse passeado pelas dependências sem ter

precisado estar nelas. Seus espaços  modestos na realidade  são redimensionados

pelas fotografias, em que os interiores, amplificados por lente grande-angular,

potencializam os exteriores como se os estivessem forçando a se expandir (figuras 26,

28 e 29).

Uma síntese desses significados todos aparece de forma apurada nas fotos da

fachada da instituição (figuras 24 e 3090), porque estas criam uma contigüidade e uma

continuidade entre os universos de fora e de dentro, projetando, alternadamente, de um

para outro, o avesso de seus atributos: o lado de dentro, ordenado, planejado, asséptico

lembra o lado de fora, a cidade visada, doente, urbe caótica; o lado de fora, aqui

retilíneo, limpo, vazio, calçado é um lembrete da força policial sanitária de prontidão na

caserna.

Há entre essas duas imagens (figuras 24 e 30) uma diferença clara, que é a

presença dos carros numa delas. Para analisá-las, privilegiamos a escolha do

enquadramento e da orientação da tomada, que no caso dessas fotos atendem a fatores

que vão além do aproveitamento da direção da luz, da conveniência técnica e dos

significados já apontados. Vêem-se os quatro veículos dando as costas para um dos

lados da cidade  não por acaso, o lado onde estão situados os bairros de Campos

Elíseos e Higienópolis  mas voltados para os bairros periféricos, que eram o alvo

principal da polícia sanitária (a própria localização do serviço num bairro suburbano

denuncia essa disposição).
Um outro aspecto a ser notado encontra-se na estratégia do recorte efetuado pela

fotografia, estratégia que provoca uma descontextualização do referente em relação às

adjacências, isto é, isola-o de elementos que poderiam fornecer termos de comparação,

conferindo, assim, a idéia de imponência e preparo à instituição por meio de uma

imagem externa. Esta, por omitir outras informações e dimensões do seu

funcionamento, confunde a representação com a coisa em si  embora, na fotografia, o

Desinfectório Central pareça ter dimensões monumentais, ele não passa de um prédio

acanhado, mesmo para os padrões da época nas construções de edifícios públicos.

                                                          
90 Esse clichê (figura 30) já não pertence ao álbum exclusivamente dedicado ao Desinfectório Central,
mas àquele, há pouco tratado, confeccionado em 1905, que enfoca as seções do Serviço Sanitário.



Finalmente, a exposição do aparato técnico-móvel da instituição põe em

evidência seu poder sobre rodas, que numa cidade com problemas sérios de transporte

significavam a garantia de deslocamento e de autonomia. Com uma grande economia do

discurso visual, essas duas fotografias encarnam a disciplina pregada pelo Serviço

Sanitário. Na foto de 1905 (figura 30), o prédio reina solitário e a rua se encontra vazia

de transeuntes, bem ao gosto da noção higienista de bem-estar urbano. Na fotografia de

1911 (figura 24), o que vemos é uma demonstração de força (lembrete de que eram uma

polícia sanitária), demonstração de recursos, de especialização e de prontidão militar.

DO LADO DE FORA DAS INSTITUIÇÕES

Falou-se, até então, de imagens fotográficas cujos referentes são as próprias

instituições. Foram ressaltadas as diferenças e, às vezes, as semelhanças entre o

Hospital de Isolamento, o Instituto Bacteriológico e o Desinfectório Central, tanto sob o

ponto de vista do seu funcionamento e do discurso científico em que se baseavam como

dos enunciados fotográficos produzidos sobre eles. Percebe-se nas fotos ali produzidas

(que no início desta parte foram classificadas como de “âmbito interno”) a ausência de

qualquer paisagem externa; são visões que se fecham nos próprios departamentos,

revelando uma concepção de si mesmas que exclui o contexto envolvente como

elemento instituidor de existência e de sentido. As fotografias encontradas que retratam

ambientes externos às instituições de saúde, que reproduzem cenas da cidade ou de

indivíduos desligados da atividade médica ou institucional têm o cuidado de não

misturar os temas. Quando surgem as imagens externas, as instituições estão de fora e

vice-versa.

Trata-se das fotografias de âmbito externo, as quais cobrem as seguintes

situações: ações externas (de profissional medicando, fazendo visitas, inspecionando);

condições de moradia e convivência humana; pessoas (pacientes, crianças, tipos

sociais); condições de saúde (fontes d'água, instalações sanitárias); aparelhos,



logradouros, instalações urbanas; atividades urbanas (feiras, comércio); e calamidades

(enchentes).

As fotografias tomadas do ambiente externo serão encontradas sob duas formas:

1) na forma impressa, nos relatos de problemas urbanos que tocavam a saúde pública ou

de campanhas sanitárias, publicados nas Monografias do Serviço Sanitário; e 2) na

forma original avulsa como parte de registros realizados pelo Instituto de Higiene.

Dessas duas extrações de fotos, as do Instituto de Higiene são as que apresentam o

repertório mais incomum de registros, retratando a cidade de São Paulo sob a ótica de

uma instituição de saúde.

As origens do Instituto de Higiene e a natureza de sua ação, que tinha o registro

fotográfico como método de trabalho, estão ligadas à criação, em 1918, por meio de um

contrato entre o governo paulista e a Junta Internacional de Saúde (International Health

Board), de um Departamento de Higiene para funcionar anexo à Faculdade de

Medicina, oferecendo o curso de Higiene. Nessa época, a Faculdade de Medicina ficava

localizada na rua Brigadeiro Tobias, próxima à Estação da Luz, e para sede do Curso de

Higiene, um casarão na mesma rua foi alugado e adaptado. Em 1921, o Departamento

deixa de ser dirigido pelo cientista norte-americano designado pela Junta Internacional

de Saúde e passa às mão de Geraldo de Paula Souza. Em 1924, findo o convênio com a

instituição norte-americana, o Departamento foi transformado em Instituto de Higiene91.

Essa operação, que criou o Instituto de Higiene, representou um passo a mais na

aproximação entre cientistas paulistas da área médica com os modelos norte-americanos

de pesquisa e gestão da saúde pública. Aos poucos, o paradigma francês ia perdendo a

hegemonia, ao menos, entre os cientistas paulistas.

Como as demais instituições de saúde de São Paulo, o surgimento do Instituto de

Higiene esteve ligado às demandas geradas no processo acelerado de crescimento da

cidade. O vertiginoso aumento da população, sobretudo a partir da primeira década do

século XX, aliado à pobreza e à segregação das classes baixas, somado às crises de

abastecimento e aos surtos epidêmicos gerava uma situação incontrolável pelos serviços

de saúde pública. O mal, segundo Maria da Penha Vasconcellos, concentrava-se nos

bairros pobres, onde pessoas

                                                          
91 Cf. José Manuel LOBO, Instituto de Hygiene, Gazeta Clínica, XXII, n.10, p.237-239, out.1924. Sobre
a história da criação do Instituto de Higiene, ver também VASCONCELLOS (1995).



moravam em habitações coletivas, porões, fundos de estábulos e cocheiras, sem

as mínimas condições de higiene e, amontoadas e debilitadas pela ausência de

ventilação, iluminação e latrinas, iam definhando e gerando “maus” operários,

fracos e corroídos pela “tísica”. (VASCONCELLOS 1995:23)

Condenada por higienistas e urbanistas, a habitação operária era considerada o

“ponto vulnerável do sistema de defesa da higiene urbana” (idem:23). Ainda segundo a

autora, no período da Primeira Grande Guerra, esse quadro foi agravado pelo problema

do abastecimento, pelo surgimento descontrolado de feiras livres e de concentrações de

lixo urbano somados à deficiência dos serviços de limpeza pública (idem:24-27). Para

solucionar esses problemas, foram criados órgãos especializados, entre eles o Instituto

de Higiene. Juntos, vão “discutir, propagar e implementar novas concepções sobre

higiene, saúde, trabalho e educação com base em dispositivos técnico-racionalizadores”

(idem:29).

De fato, o surgimento de tais instituições respondia ao desejo de alinhamento,

em sentido amplo, com os novos padrões de produtividade impostos, desta vez, pela

industrialização crescente no Brasil, pressionada por interesses econômicos internos e

externos92.

Empregada durante diligências do Instituto de Higiene pela cidade, a fotografia

fazia parte daqueles “dispositivos técnico-racionalizadores”93. Como a finalidade da

instituição era a de sanear o espaço urbano, atuando sobre aquilo que comprometesse a

higiene, os aspectos registrados em suas fotos correspondiam a uma espécie de

“negativo” da cidade ou à contraface da cidade ideal, a qual, num sentido, debatia-se

contra as fatalidades da natureza  como o enfrentamento das enchentes ou a

retificação dos rios  e, noutro sentido, contra a expansão descontrolada da população

urbana e a fruição desordenada que se fazia desse espaço  tal era o caso do combate

aos cortiços e da regulamentação das atividades econômicas informais como as feiras

livres.

O olhar do Instituto de Higiene era por princípio corretivo. Registrava para

formar um repertório dos desvios do ideal urbano a serem reparados. O conhecimento

                                                          
92 Ver o nosso capítulo “A saúde publica em São Paulo”.
93 Embora o Instituto de Higiene tenha produzido muitas fotografias, como resultado dessas diligências,
não constava em seu quadro de funcionários um fotógrafo, como se pode verificar num ofício do então
Presidente do Estado, Carlos de Campos, publicado no artigo já mencionado de José Manuel LOBO,
Instituto de Hygiene. Gazeta Clínica, XXII, n.10, p.237-239, out.1924, p. 239.



desse pressuposto deveria, à primeira vista, orientar a análise das fotografias produzidas

pelo Instituto, isto é, a impressão de desvio, de irregularidade, de desordem, de

impropriedade das situações de vida da população ou das circunstâncias de calamidade

deveria, supostamente, saltar aos olhos. No entanto, a despeito do que nos sugere a

finalidade dos registros do Instituto, essas impressões são pelo menos parcialmente

traídas.

É o que se verificou num conjunto inicial de seis fotografias (figuras 31 a 36),

quatro delas de enchentes e duas de cortiços. As datas precisas são desconhecidas mas é

presumível que sejam do período entre 1918 e 1924, baseando-se no ano de criação do

Instituto de Higiene, nos trajes e nas instalações públicas como postes de eletricidade e

de iluminação (as ocorrências das enchentes seriam uma referência possível para

datação se não fossem tão freqüentes).

Dentre as quatro fotografias de enchente aqui apresentadas, duas não têm sua

localização indicada (figuras 32 e 34) mas, provavelmente, retratam o bairro do Bom

Retiro, assim como as outras duas, que foram identificadas como sendo registros das

ruas Anhaia e Barra do Tibagi (figuras 31 e 33), bem próximas do rio Tietê. As

fotografias de cortiços foram identificadas como se tratando da rua Major Diogo (figura

35), na Bela Vista, bairro contíguo ao Centro, e do bairro da Moóca (figura 36).

Começando pelas imagens de enchente, o que primeiro chama a atenção na

fotografia da rua Barra do Tibagi (figura 31) é o número de barcos reunidos num campo

visual reduzido. São seis barcos bem visíveis, em primeiro e segundo planos, além de

outros dois ou três mais distantes, sendo que um está completamente desocupado e

outros três levam apenas um tripulante cada um, dois dos quais são crianças. A

organização visual dos barcos agrupados nos planos mais aproximados da imagem

concorre para causar a impressão de que são muitos; e o canto inferior direito da foto

resultou muito denso devido a elementos visuais de grande massa e à tensão entre as

linhas curvas ascensionais das bordas dos barcos cruzando com as linhas retas e

quebradiças de seus assentos  e toda a extensão horizontal do primeiro plano estaria

assim também se suavemente as embarcações à esquerda não se fossem afastando,

acompanhando a curva que o prolongamento do trilho de bondes (em primeiro plano, à

esquerda) sugere, configurando uma “linha”.
Do extremo dessa “linha”, que coincidiria com o bico da proa do bote mais à

esquerda, pode-se imaginar outra partindo horizontalmente em direção à borda direita

da fotografia, passando pela extremidade superior dos barcos; esse alinhamento propõe

um “horizonte” antecipado, dividindo a imagem em duas metades, a inferior assimétrica



e a superior simétrica (figura 31bis), efeito que opõe a serenidade e estagnação das

águas da enchente à movimentação das canoas, prontas para operar, em substituição ao

bonde que, dada a situação, não podia mais avançar. A organização dos elementos na

fotografia provoca uma cisão entre os campos, propondo uma fronteira entre o seco e o

molhado, em outras palavras, entre a parte inundável e a região imune de onde partia

não só o socorro, representado pelos veículos flutuantes de emergência mas,

principalmente, o olhar do fotógrafo — vale dizer, da instituição.

A tomada dessa fotografia (figura 31), feita, provavelmente, em direção ao rio

Tietê, não rompeu totalmente com a unidade dos planos devido ao intervalo que há

entre as duas canoas centrais. Essa sutileza, somada á disposição de mobilização dos

barcos, garante a continuidade entre os planos, preservando a água da enchente no papel

de elemento comum  tanto ao observador como ao mais remoto morador ilhado ou

numa canoa. Por esses recursos, a integridade da mensagem dessa fotografia fica

restaurada pois estabeleceram o elo entre o ambiente seguro e mobilizado  de onde

parte o socorro94 e o olhar perscrutador da instituição  e a calamidade, associada à

estagnação e ao perigo.

Em outras fotografias de enchente, encontramos também uma sugestão de que,

apesar da calamidade, a vida não parava (figura 32). Indicam isso a quantidade de

embarcações que garantiam o deslocamento (aqui, as canoas são sete; algumas também

vazias dando a idéia de que a demanda estaria sendo satisfeita), a presença de pessoas

que não se intimidavam com as águas, dentre elas uma mulher levando consigo uma

criança pequena e os homens que permanecem com suas gravatas (conotando a ida para

o trabalho) e seus chapéus.

Neste clichê (figura 32), como no anterior (figura 31), quase não se chama a

atenção para o perigo que constitui o contato do corpo com a água da enchente. Na

fotografia da figura 31, apenas uma criança (parece) ter algum contato com a água,

assim mesmo, com a ponta dos pés. Na fotografia seguinte (figura 32), embora cinco

crianças apareçam na água, somente duas delas estão em posição de destaque num

universo de dez crianças que figuram seja no meio líquido, seja sobre os barcos.

Poderíamos pensar que não era aí que se alojava a preocupação dos higienistas.

Contudo, observando a próxima imagem (figura 33), percebe-se que esse aspecto não

                                                          
94 Efetivamente, o resgate feito por canoas era, prioritariamente, de iniciativa de particulares; porém o
Instituto de Higiene as tomava como marco de estabelecimento de seu ponto de vista, dispondo-as,
quando possível, em primeiro plano na fotografia.



foi esquecido, ele é central na composição dessa tomada aparentemente convencional de

uma via pública.

Embora as enchentes constituíssem um problema que envolvia áreas extensas da

cidade, essas calamidades de grandes dimensões não mereciam registros em tomadas

abrangentes. Isto é resultado do fato de que o autor da foto (figura 33) elaborou sua

imagem não apenas segundo os padrões de composição da época95 mas, também,

segundo os princípios científicos predominantes na abordagem dos seus objetos de

estudo, ainda não completamente convertidos ao mundo microscópico. No caso das

questões higiênicas, o problema era visto pelo Instituto de Higiene numa dimensão

macroscópica, comportamental, estrutural e seus procedimentos não estavam no campo

microbiológico (o qual perseguia a origem das doenças entre parasitas e germes). Não

há, entre as fotos do Instituto de Higiene, tomadas que individualizem o problema 

embora falassem em higiene pessoal e até tenham criado uma Cartilha para cultivar

hábitos saudáveis, a instituição via a higiene como uma questão coletiva, onde o que

importava era que a atitude do indivíduo repercutisse entre os demais. O que há, às

vezes, são aproximações capazes de especificar ou isolar o assunto (figura 37)

ilustrando o problema pontualmente mas generalizando a amplitude das conseqüências.

Assim, se por um lado a tomada da foto 33 procurou abranger um campo visual

capaz de contextualizar espacialmente a calamidade e dimensionar os edifícios,

caracterizando o bairro pelo baixo gabarito das construções, por outro, tocou no

problema do contato do corpo com a água da enchente. A proporção entre pessoas sobre

os barcos e pessoas em contato com a água está, desta vez, invertida. Na rua sem

calçamento, transformada em lamaçal, as crianças ironicamente brincam diante da

câmara  não se sabe se pela presença do fotógrafo, se devido ao rebaixamento do

nível das águas ou se pela própria circunstância da enchente, o que, neste caso, confere

à atitude das crianças um sentido de lazer, já que, para elas, devia haver carência de

alternativas mais saudáveis.

Outro fator, este presente nas três imagens (figuras 31, 32 e 33), que pareceu

orientar as tomadas foi o grau de urbanização dos locais inundados. Em dois dos casos

(figuras 31 e 33), as ruas são densamente ocupadas por imóveis, o que numa enchente é

                                                          
95 Tomadas privilegiando a visibilidade da rua com perspectivas centrais ou diagonais já constituíam o
traço mais freqüente nas fotografias produzidas em São Paulo nas primeiras décadas do século XX. Tidas
como imagens técnicas, realçavam o volume e a disposição espacial das construções relativamente às
pessoas e à rua, buscando constituir um registro de caráter eminentemente documental (cf. LIMA 1995:46
e 57-59).



um agravante. Quanto à foto 32, embora reproduza uma ocupação menos densa, houve

uma compensação em termos de equilíbrio de massas na composição da imagem e do

significado pela presença, em primeiro plano, à direita, de um estabelecimento,

aparentemente, comercial. Já na foto 33, há, de um lado da rua, uma luminária a

evidenciar a presença desse melhoramento urbano; do outro, há um sobrado, construção

de porte acima do padrão da região, representando um índice de verticalização que, por

sua vez, pode conotar tanto adensamento populacional como prosperidade material.

Uma quarta fotografia sobre enchentes (figura 34), apresentando um número

bem menor de pessoas (possivelmente foi tomada num horário de menor fluxo, pouco

antes ou depois do meio-dia), propõe mais explicitamente que existia uma convivência

ordenada com a calamidade. As plataformas improvisadas beirando as casas e as tábuas

à esquerda, apresentadas numa demonstração de sua utilização, denotam a adoção de

estratégias de defesa baseadas na experiência de enchentes passadas. Associadas aos

barcos ancorados ao longo de sua extensão, soam como um arremedo tropical de uma

Veneza adaptada às águas pluviais. Mas acompanhando a exibição do paliativo, o

registro fotográfico formula uma tensão entre as condições de um lado e de outro da rua,

expressa pelo alinhamento das quatro pessoas à esquerda da foto com a canoa à direita,

situadas praticamente no mesmo plano  enquanto de um lado todos pisam a passarela

seca e têm o apoio das canoas, do outro, pessoas tomam contato com a água parada e o

caminho de tábuas não é suficiente sequer para cobrir a extensão de água que separa a

parte seca e a casa.

O significado resultante da combinação desses elementos, cuja disposição fora

ordenada pelas fotografias, “frusta” a expectativa, mencionada anteriormente, de

encontrar desordem e calamidade. Ao contrário, as fotos organizam e racionalizam o

caos, sintetizam e hierarquizam problemas e soluções ao transformá-los em catálogos

controlados das catástrofes urbanas.

As duas fotografias de cortiços que apresentaremos (um na Rua Major Diogo,

outro no bairro da Mooca) contam sua história de forma diversa uma da outra. Enquanto

uma delas (figura 35) se aproxima do tema, descontextualiza o referente, é interna,

exibe crianças que estão desocupadas (ou, antes, ocupadas em posar), e mostra o

trabalho concluído da roupa lavada e estendida, a outra (figura 36) toma distância,

contextualiza o assunto (ao estabelecer relação com as casas situadas à esquerda), é

externa, e expõe mulheres adultas ocupadas durante o trabalho de lavar roupas.



A primeira imagem (figura 35) chama a atenção para dois aspectos considerados

indesejáveis mas constituintes da vida em cortiço e da condição da pobreza: a alta

concentração de moradores por habitação (dezoito pessoas96) e a alta taxa de natalidade

 sugestão feita pela presença tutelar e estratégica das duas mulheres (seriam mães das

crianças?) e pela pequena diferença de idade entre as crianças desse cortiço situado na

rua Major Diogo, próximo ao Centro de São Paulo.

Somado a isso, as roupas no varal parecem simbolizar o esforço dispensado no

cuidado com as crianças no ofício de lavar roupa, diminuindo para essas mulheres a

possibilidade de exercer uma atividade não doméstica. A preocupação do Instituto de

Higiene parecia transpor os limites imediatos da higiene e da saúde pública ao propor

uma reflexão sobre o futuro daquelas crianças e sobre as possibilidades de trabalho para

os adultos.
A fotografia 36 segue uma orientação diversa. Sugere que aquelas mulheres

utilizam a extensão de suas casas (supondo-se que elas habitam esse lugar) como local

de trabalho (lavando a própria roupa ou, talvez, para terceiros, como tarefa remunerada).

A cena de trabalho se passa em meio a uma aparente desordem, desmentida pela

manutenção dos objetos estritamente particulares juntos das portas dos respectivos

moradores  cada porta correspondendo a uma moradia como avisa a legenda que

acompanhava a fotografia no arquivo em que foi encontrada: “Cortiço do Sr. Joaquim

Antunes - Moóca - cada porta 30$000”.

A aparente exigüidade de espaço de cada moradia é agravada pela também

aparente falta de instalações elétricas (a presença de postes de eletricidade no campo de

visão não é evidência de que seus fios cheguem até as casas). Para traçar um perfil dos

cortiços, o Instituto de Higiene ia atrás de imagens reveladoras das condições de vida

dos moradores desses locais e procurava fazer disso um registro documental e, às vezes,

didático (ver figura 37). A operação, apesar de se pretender objetiva, aproximava-se

mais de um “processo de criação de realidade”97 pois eram realizadas com a intenção de

formar um conceito de práticas  desde os hábitos e a moral até a moradia 

desviantes dos padrões de higiene física e mental. Parte dessa intenção de objetividade

era respondida pelo uso de recursos técnicos da fotografia, tais como a ausência de

                                                          
96 Estamos considerando que a fotografia retratou pessoas que, de fato, habitavam nesse cortiço. Diante da
possibilidade contrária, no entanto, ainda que a fotografia tenha operado uma simulação, colocando ali
pessoas estranhas ao local, o que permanece importando é que a imagem assim foi construída, logo, era
esse e não outro o retrato que se desejava oferecer dos cortiços. Não estamos, aqui, afinal, em busca de
verdades, mas da compreensão de como foi elaborada a mensagem fotográfica.
97 A expressão foi usada por Boris KOSSOY, em Estética, memória e ideologia fotográficas. Decifrando
a realidade interior das imagens do passado (1993:15).



distorções numa tomada em perspectiva, guardar distância do objeto como forma de

demonstrar sua não interferência, fotografar à altura dos olhos etc.

Outra parte daquela intenção era atingida pela “construção” dos ambientes que

seriam fotografados, podendo isso ocorrer por meio da escolha de horário (maior ou

menor fluxo de pessoas nas ruas), da escolha dos pontos-de-vista (orientação do motivo

principal sobre um ou outro fundo, relacionando um com o outro), disposição

premeditada de pessoas e objetos etc. Isto se faz presente nessa fotografia de crianças

em pé na frente de um banheiro (figura 37). A preocupação com o asseio pessoal e as

instalações sanitárias era central para o pensamento higienista da época e o Instituto de

Higiene empenhou-se em tornar popular a Cartilha de Higiene (publicada em 1923,

continha apenas ilustrações em desenho), buscando “sanear física, mental e moralmente

as camadas populares” através da educação e da persuasão (VASCONCELLOS

1995:38-41). Inúmeros artigos, nas revistas médicas, também abordavam esse assunto,

fazendo uso das fotografias algumas vezes.

O fotógrafo-higienista98 do Instituto de Higiene “criou” um quadro didático

contrastando crianças limpas e sujas, associando-as ao banheiro e à tina de tomar banho

segundo a idéia de causa e efeito (não de processo), numa espécie de antes-e-depois-ao-

mesmo-tempo. Encurraladas entre o banheiro e a tina, as crianças prestaram-se a posar

para o fotógrafo, dispostas no sentido em que fazemos a leitura, envergando distintivos

do seu grau de higiene e, por que não, de sua posição social, baseados na aparência e

nas roupas. Uma relação tão automática entre instalações sanitárias e higiene pessoal,

para ser expressada, teve de utilizar recursos bastante simples e explícitos. Tanto é que,

enquanto de um lado temos os sexos misturados (alusão à suposta promiscuidade dos

cortiços?), com as meninas espremidas umas contra as outras e ao mesmo tempo mais

descontraídas, temos do outro, em oposição, a ordem dos meninos, todos do mesmo

sexo, preservando maior espaço entre seus corpos, arejando a disposição; vemos as

meninas despenteadas e os meninos à direita penteados e até com chapéus; de um lado

as roupas têm a indistinção das vestes da pobreza, enquanto do outro, roupas alvas,

calças claras e suspensórios afirmam uma etapa definida da vida que é a infância. Por

                                                          
98 “Armados de máquinas fotográficas e cartilhas, ele [o higienista] inspecionava cortiços, fábricas, casas
comerciais e escolas, transformando a cidade num grande laboratório para a experimentação e
demonstração de seu saber, imprimindo sua presença no cenário urbano. Acreditava-se, então, que a
consciência sanitária, uma vez formada, não desapareceria e que o indivíduo deixaria de ser um foco de
doenças, pois poderia evitar, pelos métodos de higiene aprendidos, que a sua doença se propagasse”.
(VASCONCELLOS 1995:41).



fim, a desigualdade ainda é frisada pela traição das escalas dos corpos: embora a mais

alta das meninas à esquerda tenha altura semelhante à do menino alto sorridente à

direita, a impressão que resulta é a de que a estatura dela é inferior pois sua cabeça não

ultrapassa a linha horizontal formada pelo cano da torneira, enquanto a dele ultrapassa a

linha horizontal da madeira da porta (a inferência continua válida mesmo sabendo que

os dois referenciais não estão alinhados um em relação ao outro).

Por se tratar de uma imagem fabricada e de conteúdo pedagógico, seu destino

não se devia limitar a circulação interna, apenas entre higienistas. A exposição de

noções de higiene associada à brancura, à ordem, à rigidez dos hábitos, ao progresso, à

separação dos sexos e à moral parecia ter em vista, como seu consumidor, o homem

comum e não os próprios profissionais.

As palestras dirigidas à população, às mães (para que estas cuidassem de seus

filhos e os educassem na higiene), ocasião em que as fotos cumpriam um papel didático

e de convencimento (juntamente com cinema, demonstrações e exercícios), são

mencionadas como práticas freqüentes do Instituto de Higiene (VASCONCELLOS

1995:41-44). Fazia parte da estratégia atrair pessoas para as dependências do instituto,

forjando um vínculo com a população pobre que ficou registrado como momento de

integração e harmonia  embora se perceba mais expressões de resignação  numa

tomada reunindo diversas crianças na frente do Instituto de Higiene (figura 38).

Saindo dos cortiços, surgem outras representações dos aspectos urbanos visados

pelos higienistas, como o acúmulo de lixo e a potabilidade da água. Os detritos

abandonados à margem do rio Tamanduateí, ao redor de um cano de descarga de esgoto,

fizeram com que higienista e fotógrafo se mobilizassem até lá para registrar a

irregularidade99 (figura 39). Nessa imagem, talvez o mais importante elemento que nos

faça ver, no lixo amontoado, a razão do registro seja a legenda: essa relação já começa a

ser desfavorecida pelo próprio enquadramento; depois, pela distância da tomada, mesmo

numa ampliação de grandes dimensões o tema desta foto só poderia ser distinguido com

muita dificuldade ou com conhecimento prévio das preocupações que moviam o

higienista responsável por sua realização.

Esse caso de “cooperação” entre imagem e legenda é ilustrativo da interferência

que esta provoca na compreensão daquela. As legendas cumpriam o papel de propor, de

saída, uma leitura da imagem estampada na fotografia, não se limitando a identificar o

                                                          
99 Ainda na década de 1920, o rio Tietê, onde desemboca o Tamanduateí, era fonte de água para boa
parcela da população.



assunto. Retomando, por exemplo, as fotografias 35 e 37, encontramos,

respectivamente, as seguintes legendas100: “Rua Major Diogo, 12 - Cortiços” e “Cortiço

do Snr. Gordinho”. Sem a legenda, nada garante que reconheceríamos aqueles quintais e

aquelas casas como cortiços. Mas ao passo em que se conhece o teor da legenda, fica

difícil não compreender aquelas fotografias como representações de cortiços e, ao

mesmo tempo, não projetar sobre os moradores e seu universo os estereótipos

construídos em torno dessa forma de habitação.

Voltando à imagem resultante na fotografia da Ponte Pequena (figura 39), dentre

tantas abordagens possíveis do assunto, o fotógrafo optou por tomar distância do seu

referente (em vez disso, poderia ter feito uma tomada aproximada que revelasse,

inclusive, o tipo de detrito ali depositado), preferindo contextualizar o problema

(provavelmente, a ponte era uma referência conhecida) em vez de descrevê-lo através

da imagem. Lançou mão de um ângulo ousado que privilegiou a ponte de ferro como

referência espacial mas também como elemento atrativo da fotografia, muito mais que o

amontoado de lixo: nos termos da imagem, o que garantiu que o lixo fosse percebido foi

a linha horizontal que percorre todo o friso central da ponte, na altura mediana da foto,

desde o primeiro plano, à esquerda, até a linha que desenha a calçada, por onde

continua, prosseguindo por ela até acabar na margem direita do enquadramento. Essa

linha expressa um continuum, arrastando o olhar desde o primeiro plano até onde estão

as crianças e o lixo na outra margem do rio.

Entretanto, cumprida a função de orientar o percurso de leitura da imagem, essa

ponte passa a assumir outros significados. Vista em acentuada perspectiva, o efeito

provocado foi o de afastar ainda mais do observador a margem oposta, gerando o

sentimento de que o problema se encontra no “outro” ou, ao menos do outro lado seja

do que for. A ponte, convencionalmente um elemento de ligação, assumiu aqui

significado contrário, simbolizou a distância, a indisfarçável separação existente entre

uma margem e outra. Mais do que isso, o primeiríssimo plano em que aparece a ponte,

somado à combinação da tomada em perspectiva com a tomada frontal, ambos

funcionaram para destacar o contraste entre o artefato de ferro, sólido, dinâmico, rico

em detalhes, símbolo do progresso e do domínio da técnica em oposição à precariedade

inerte, achatada e sem horizonte da margem de lá, efeito acentuado pela omissão do

                                                          
100 Não existe, ainda, estudo definitivo sobre essas séries fotográficas do CMIFSP; suspeita-se, porém,
que a autoria tanto das fotografias quanto das legendas seja de Geraldo de Paula Souza, o qual,
reconhecidamente, considerava a fotografia como instrumento auxiliar do trabalho do higienista.



volume que tem o imóvel situado à direita, tornando-o estático, e pela anteposição da

ponte a uma possível paisagem por detrás dos seus gradis. A presença dos meninos

reforça mais uma vez a pedagogia do Instituto de Higiene, que condenava a

promiscuidade das classes pobres com o meio. A alegoria mostra que o progresso, do

qual a ponte é símbolo e passagem, está sendo interrompido pelos problemas

decorrentes da incúria para com a higiene, comprometendo o futuro daquelas crianças e

da cidade.

Nas imagens exemplares produzidas pelo Instituto de Higiene, o homem é

colocado na posição de vítima e/ou de causador dos agravos sanitários vividos pela

cidade. Ele exerceu os dois papéis neste último caso apresentado: foi o causador oculto

e a vítima aparente. No caso seguinte a ser apresentado, ele é preponderantemente a

vítima. Como usuário dos aparelhos públicos, o popular, ao saciar a sede, sofre os riscos

provocados pelo descaso da própria municipalidade, que mantém bebedouros em

condições indevidas para o uso.

Com esta legenda: “Bebedouro anti-hygiênico” (figura 40), novamente  e aqui

voltamos à questão , prescreve-se o sentido da interpretação da fotografia. O que

poderia ser compreendido como uma cena de ingênuo desfrute do parque urbano por um

sujeito desavisado passa a sê-lo como uma denúncia. Essa fotografia é uma das poucas

em que o elemento humano em destaque não é uma criança e sim um adulto. Com

efeito, talvez o bebedouro fosse alto demais para uma criança e, de resto, somente

adultos podem ser vistos no parque dentro do campo visual abrangido pela imagem; vê-

se ainda uma alameda, uma pequena edificação ao fundo e duas pessoas sentadas num

banco; vêem-se as câmaras de fotógrafos “lambe-lambe”, nota-se a verticalidade geral

nos troncos das árvores e nos postes de iluminação, e dois homens posando com o olhar

dirigido para o fotógrafo: um ao centro, bebendo e outro à direita, em pé.

Para um observador de hoje, principalmente se ele sabe como o Parque da Luz

se deteriorou ao longo dos anos, as condições do equipamento público parecem boas

para o uso  supondo-se que a água servida seja potável. Diante, porém, dessa imagem

com uma legenda de teor negativo, pensamos que três alternativas se apresentam: 1. ler

a imagem buscando encontrar os índices que ratificariam a informação da legenda, isto

é, que provassem que o bebedouro era anti-higiênico; 2. compreender a legenda como

expressão de uma visão preestabelecida a esse respeito por parte de quem a redigiu; 3.



presumir que a legenda foi formulada com base em conhecimentos ou informações não

verificáveis na fotografia (como a boa ou má qualidade da água).

Esta última alternativa seria a primeira a ser descartada, tendo em vista que a

noção de anti-higiene se beneficiava do impacto causado pela exibição de hábitos e

estados mórbidos. Higienistas e sanitaristas, salvo exceções, não operavam com a escala

microscópica e não colocariam a tônica da censura nas propriedades bacteriológicas da

água, até porque essa era atribuição do Instituto Bacteriológico.

A primeira possibilidade mostrou-se infrutífera, na medida em que

objetivamente não há os tais elementos ratificadores. Mesmo as legislações sanitárias,

de 1894 e 1911, não trazem nos capítulos referentes às ruas e praças públicas, à

alimentação pública e ao abastecimento de água quaisquer especificações sobre

bebedouros públicos. Por outro lado, o Jardim Público, como era chamado o Parque da

Luz, fora concebido segundo os rigorosos padrões de saúde pública então vigentes, era

adjacente à Estação da Luz, símbolo da metrópole do café, além de ser “bem”

freqüentado e merecer constantes cuidados da prefeitura (TOLEDO 1983:84).

Enfim, a alternativa dois, a que conduz ao maior estranhamento, suscita

perguntas como: de que modo o bebedouro poderia ser retratado como anti-higiênico?,

ou estaria incorreta a legenda?, e quem a atribuiu?; a água empoçada seria um índice de

insalubridade?, beber diretamente da torneira seria falta de higiene?

Algumas dessas questões não podem ser respondidas e outras, mesmo

merecendo respostas afirmativas, não se tornam relevantes. O bebedouro tem profunda

harmonia com o Jardim, com as árvores (encontra-se alinhado com elas) e a tomada

fotográfica reforça esses aspectos, tornando a informação da imagem ambígua quando

confrontada com a informação da legenda.

Na falta de mais informações sobre as circunstâncias que envolveram a

concepção dessa fotografia ou sobre quem estabeleceu a legenda e quando, ficamos

colocados numa situação que atesta algumas das especificidades do registro fotográfico

como documento para a História. A possibilidade de que o ato de legendá-la (tenha ele

ocorrido imediatamente ou muito tempo depois de sua execução) possa coincidir com o

desejo de re-significá-la não impede uma interpretação da imagem isenta de influências,

mas a ambigüidade que daí pode surgir torna temeroso desconsiderar a descrição

estabelecida pela legenda. Este impasse projeta a fotografia para a categoria de um

fragmento cuja compreensão exata sempre depende de certos parâmetros externos a ela

e que também nos sirvam de guias. Embora o documento fotográfico aqui analisado não



seja tão remoto, suscita uma dúvida semelhante àquela que E. Gombrich levanta em

relação ao mosaico pompeiano representando um cachorro, que para merecer uma

interpretação mais próxima daquela da concepção original, necessitaria do

“conhecimento prévio das possibilidades” (GOMBRICH 1991:131), de elementos mais

concretos que a contextualizasse no tempo e no pensamento da época. Do contrário,

qualquer leitura atual vai estar sujeita apenas ao filtro cultural do homem de hoje.
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CONCLUSÃO

O papel da fotografia na ciência remonta aos primórdios de sua invenção. Tão

logo a técnica alcançou padrões mais estáveis de fixação e reprodução da imagem,

cientistas passaram a fazer uso dela, atraídos por sua capacidade de registrar a aparência

das coisas apenas captando-lhes o reflexo luminoso diretamente, sem mediação (assim

supunham), o que lhe garantiria a objetividade. Embora muito questionado, o atributo

de ser objetiva  ou a mais objetiva das técnicas de registro de imagem, talvez,

atualmente, disputando com o vídeo  continua acompanhando a fotografia e

assegurando ainda sua utilização pela ciência. O exemplo mais acabado da confiança

que cientistas depositaram e depositam na fotografia talvez esteja nas operações em que

ela é convocada para registrar em imagem aquilo que não conseguimos ver sem o

auxílio de instrumentos e, às vezes, mesmo com eles  como acontece muito com as

atuais imagens médicas (l’imagerie médicale), envolvendo uma série de exames no

interior do corpo humano, que não se utilizam somente da fotografia mas que se fiam

pelo mesmo princípio que fazia da fotografia uma prova confiável, ou seja, a

“participação” do referente na produção da imagem. O passado é uma dessas coisas que

não podemos ver direta ou indiretamente; daí, talvez, muitos acreditarem lograr

enxergá-lo através das fotografias. Porém, tal como as fotografias feitas pelas ciências

de laboratório, a fotografia de coisas e acontecimentos passados tem seus traços de

fidelidade ou, melhor dizendo, de correspondência com a realidade registrada e tem,

também como as outras, os componentes que atuam na construção da imagem, mesmo

as mais ingênuas, e que são a própria técnica, o tempo, o lugar, os afetos, os propósitos,

os usos. Todas estas variáveis entram em combinação no momento em que se concebe

uma imagem, no momento da tomada fotográfica concorrendo para lhe dar sentido;

pode-se constatar isso nas análises aqui feitas anteriormente. Portanto, mesmo depois de

observarmos as fotos apresentadas, ainda não vimos o passado, mas apenas



representações dele, com a particularidade de serem a um tempo imagens do passado e

produto do meio científico.

No caso aqui estudado, esse meio científico, formado por instituições

responsáveis pela saúde e higiene, fez um emprego especialmente ambíguo da

fotografia. Essa ambigüidade não se encontrava tanto no âmbito das finalidades (se

técnicas ou não) ou do uso das imagens fotográficas, ela era manifestada sobretudo na

fala implícita nessas imagens, isto é, no “discurso” resultante do investimento difuso de

fatores ideológicos e técnicos, conscientes e inconscientes na sua construção. Mesmo

aquelas fotografias tomadas durante atividades científicas institucionais prestavam-se a

“dizer”  ou denunciar  algo do que pensavam seus produtores a respeito do que

faziam ou daquilo que documentavam. Em seu impulso sobre os objetos de estudo,

médicos e higienistas estavam longe daquela isenção que se supõe ser a marca do

espírito científico, daí que fotografias aparentemente destinadas a alargar o

conhecimento acerca de doenças muito mais concorriam para compor uma imagem do

tipo social passível de contraí-las, cumprindo um papel na formação de um imaginário

sobre o que era um doente e das características que o acompanhavam, dentre elas a da

indolência, vista como resistência aos tratamentos propostos pelos médicos, vale dizer,

resistência à racionalidade científica.

Quanto às fotografias publicadas em revistas, via de regra acompanhadas por

legendas, embora fossem editadas de acordo com o conteúdo dos artigos, elas possuíam

um discurso autônomo ou paralelo em relação aos textos; entremeadas à descrição de

uma campanha sanitária, as fotos desempenhavam o papel de valorizar a instituição e

seu corpo médico enquanto projetavam as noções de hierarquia e de submissão que

desejavam ver assimiladas pela população.

No caso da produção fotográfica não impressa, que em sua maioria reproduzia as

instituições, seu uso estava voltado principalmente para a propaganda; mas para além de

se constatar nelas a valorização do porte físico e do aparelhamento dos estabelecimentos

científicos, foi possível perceber pelas fotografias toda uma dimensão ausente ou que se

queria fazer ausente delas, como, por exemplo, a concepção que se tinha da higiene

urbana e dos serviços sanitários e da relação entre o homem e a instituição. Nesse

sentido, as fotografias funcionavam mais como representação do seu próprio autor (a

instituição) que do referente mesmo.

Parece que a fotografia se compraz em dizer o que não mostra, como se a

linguagem que utiliza ou que ela própria constitui estivesse sempre por decodificar por



detrás da imagem ou, talvez, disfarçada em imagem. Efetivamente, cada fotografia

parece estabelecer não uma linguagem mas uma nova língua, composta de uma singular

combinação dos recursos disponíveis. Perguntamo-nos se os enunciados das fotografias

analisadas são produto de recursos universais dessa técnica e não um discurso ou um

conjunto particular de estratégias de mostrar forjado pelas instituições de saúde.

Pensamos que a idéia de um discurso próprio das instituições de saúde é

pertinente devido à forma como a linguagem fotográfica é montada: não por soma, mas

por subtração, isto é, de um repertório inicial de fotografias, seleciona-se o que deve

ficar e nesse processo vai-se constituindo a linguagem. Se isso assim ocorre é porque os

recursos investidos nas imagens fotográficas não têm uma correspondência regular com

um determinado significado, isto é, as imagens não são uma composição com indícios

de significado fixo ou estável; mudam ou assumem um significado de acordo com a

relação que mantém com outras imagens, podendo variar quase tanto quanto as

combinações que se façam. Equivale a dizer que o conjunto influi consideravelmente no

sentido que uma fotografia pode assumir. Assim é que o conjunto de fotografias

representado pela produção das primeiras instituições de saúde de São Paulo formulam

uma mensagem com lugar no tempo e no espaço, pois resultado das combinações de

homens, ciência, objeto, lugar e técnica, o que faz com que a especificidade dessas

imagens se encontre sobretudo no processo histórico que as formulou e as preservou da

forma como nos chega até hoje.
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