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Resumo: O objetivo desse trabalho é pensar a Campanha de Erradicação da 

Varíola, empreendida pelo governo brasileiro nas décadas de 1960 e 1970, na chave 

da antropologia da saúde. Diante da erradicação da doença na década de 1970, 

esse paper pretende analisar quais os limites e possibilidades de se trabalhar com 

uma doença que já não existe, quais as contribuições para a antropologia e para a 

saúde pública, além do resgate histórico do fenômeno em si. 

Se pretende com ele, uma tentativa de reconstrução do (de um) itinerário da 

Campanha a partir da experiência de seu público alvo e dos agentes de saúde nela 

envolvidos. O tom ensaístico do artigo estará pautado em leituras e reflexões entre a 

ampla literatura sobre biopolítica e cuidado, além do trabalho etnográfico 

empreendido com os documentos (oficiais ou não) da Campanha depositados no 

Museu da Saúde Público Emílio Ribas, São Paulo/SP, e no Centro de Memória da 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo - FSP/USP.  

Mais do que respostas, os apontamentos apresentados serão tomados como 

argumentos preliminares que nortearão minha pesquisa de mestrado, onde pretendo 

desenvolver a hipótese de que é possível traçar importantes considerações sobre 

esse fenômeno da erradicação da varíola tomando como ponto de partida as 

experiências dos sujeitos envolvidos na Campanha, agentes de saúde e população 

alvo, perpassadas por diversos marcadores de diferença (gênero, raça, 

escolaridade, localidade). 

Palavras-chave: varíola, erradicação, antropologia da saúde, biopolítica, 

marcadores sociais da diferença. 

 

Introdução 

 
1  Aluno de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Unicamp, bolsista do 
CNPq. 
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Era o dia treze de julho. Cheguei ao local às quinze para quatro. Sem 

horário marcado, me anunciei como mestrando do PPGAS/Unicamp e 

perguntei se podia ser atendido por algum funcionário do local. Fui 

então apresentado à Maria, funcionária do local. O prédio sede do 

arquivo é claramente um grande depósito, teto alto em formato de 

abóboda e coberto com telhas do estilo fibrocimento, ondulada e 

cinzenta. Os arquivos estavam distribuídos em grandes prateleiras de 

metal, como as usadas em bibliotecas, e acomodados em caixas ou 

pastas. Havia também inúmeros livros e caixas em grandes e antigos 

armários que lembravam muito uma cristaleira e suas inúmeras 

imitações. Além disso, inúmeras cadeiras, escrivaninhas e outros 

móveis antigos estavam dispostos no local, como em um antiquário. 

Assim era o Museu de Saúde Pública Emílio Ribas. (trecho do diário de 

campo, 13 de julho de 2015) 

 

Objetivo desse trabalho é pensar a Campanha de Erradicação da Varíola 

(CEV), empreendida pelo governo brasileiro nas décadas de 1960 e 1970, enquanto 

uma questão social. Diante da erradicação da doença na década de 1970, esse 

paper pretende analisar quais os limites e possibilidades de se trabalhar com uma 

doença que já não existe, quais as contribuições para a antropologia e para a saúde 

pública, para além do resgate histórico do fenômeno em si. 

A hipótese que se pretende desenvolver é a de que é possível traçar 

importantes considerações sobre esse fenômeno quando se toma como ponto de 

partida as experiências dos sujeitos envolvidos na Campanha, agentes de saúde e 

população alvo, perpassadas por diversos marcadores de diferença (gênero, raça, 

escolaridade, localidade). 

Mais do que uma argumentação conclusiva, o tom ensaístico do artigo estará 

pautado em leituras e reflexões de uma fatia da produção acadêmica brasileira a 

respeito da doença e sua erradicação, além do trabalho etnográfico empreendido 

com os documentos (oficiais ou não) da Campanha depositados no Museu da Saúde 

Público Emílio Ribas, São Paulo/SP. Mais do que respostas, as considerações 
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apresentadas serão tomadas como argumentos preliminares que nortearão minha 

pesquisa de mestrado. 

O trabalho está estruturado em 3 partes. Na primeira, faço uma historização 

da Campanha em meio ao contexto social do Brasil na década de 1970. Na segunda 

parte, apresento uma discussão a respeito da produção acadêmica sobre a varíola 

publicada em periódicos de Ciências Sociais, História, e Saúde Pública/Coletiva 

disponíveis na base do Scielo e, por fim, empreendo uma análise das fontes 

documentais ou não por mim localizadas. 

Mais do que considerações conclusivas, pretendo discutir algumas questões 

que tenho levantado nos momentos de pesquisa de campo e que me são suscitadas 

por leituras e debates sobre o tema. 

 

 

A Campanha de Erradicação da Varíola (CEV) no Brasil 
 

A história da varíola na saúde pública brasileira segue a trinca prioridade, 

invisibilidade e erradicação (HOCHMAN, 2011). Prioridade no início do século XX, 

quando das ações comandadas por Oswaldo Cruz para livrar a capital da República, 

o Rio de Janeiro, das epidemias de varíola e febre amarela, após a segunda década 

desse mesmo século, a doença deixaria de contar na pauta de prioridades na saúde 

pública brasileira e seria substituída pela febre amarela e a malária. Só na década 

de 1960, quando pressionado por organismos internacionais, a varíola voltaria a 

agenda pública como doença que deveria ser erradicada. 

No fim do século XIX e início do século XX, havia toda uma discussão a 

respeito de qual seria o papel do negro no processo de construção do país. Após a 

abolição da escravidão, em 1888, a população negra residente nas grandes cidades 

e na capital do país, foram relegadas aos cortiços e habitações sem nenhuma 

infraestrutura. 

As teorias racistas do início do século XX tentavam compreender as 

dinâmicas sociais à luz de explicações que tomavam a raça como problema central a 

ser combatido. Nesses discursos, a união raça, luxúria e tropicalidade, se 

entrelaçavam para a explicação de comportamentos, hábitos e moralidades que 
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diferenciavam negros e brancos e, consequentemente, abria precedentes para a 

explicação das desigualdades entre os dois grupos. A situação só começaria a 

mudar a partir da década de 1920, quando a questão da raça seria problematizada 

por um grupo de cientistas de distintas vertentes e diversas concepções sobre o 

tema2 (CARRARA, 1996 e 1997). 

Gilberto Freyre, Raimundo Nina Rodrigues, Edson Carneiro, Jorge Amado, 

para citar apenas alguns nomes, debatiam a questão da miscigenação e o papel 

desse processo na construção de uma identidade de Brasil3. Na época, a 

problemática da mistura das raças tinha direta relação com o processo de 

embranquecimento da mão-de-obra livre da república que nascia. Apagar o passado 

escravagista que até a década de 80 do século XIX predominava no país, tinha era 

parte do plano de mudança política e social proposto pelo ideário republicano4. 

Desde o final do Império, a varíola e a febre amarela se mostravam como as 

duas principais doenças que assolavam o país. Na cidade do Rio de Janeiro, por 

exemplo, as epidemias eram tomadas, pelas as autoridades da época, como um 

obstáculo à construção do progresso e civilização que se tinha em mente naquele 

período (CHALHOUB, 2001: 95). 

Naquele momento então seria organizada por Oswaldo Cruz uma grande 

campanha para o combate às doenças, com a introdução da vacinação obrigatória e 

que resultaria na revolta da vacina do ano de 1904. Segundo Chalhoub, a revolta 

teria tido motivações de cunho mais classista e cultural, pois as frequentes invasões 

dos agentes sanitários aos cortiços e moradias populares representavam a 

repressão às práticas populares de cura da doença e a repressão à cultura afro-
 
2  Para um debate mais profundo sobre o tema ver, por exemplo, Correa, 2001 e Schwarcz, 2011. 
 
3  A questão do negro no Brasil não interessava apenas aos intelectuais brasileiros. Antropólogos 
nortemericanos, como Ruth Landes, em seu clássico Cidade das Mulheres, analisa o papel social desempenhado 
pelas mulheres na prática do Candomblé bahiano da década de 1920. Num rico diálogo com Edson Carneiro, 
grande estudioso do tema na época, Ruth Landes provocaria certo escândalo no meio intelectual americano ao 
tratar de temas como a homossexualidade entre os praticantes do Candomblé (cf. Rossi, 2011). 
 
4  Devido a substituição do trabalho escravo pela mão-de-obra livre e imigrante, e o fato de que eram os 
brancos as principais vítimas fatais da doença, as autoridades nacionais do início do período republicano agiriam 
de modo muito mais persistente no combate à algumas doenças, entre elas, a varíola e a febre amarela, pois a 
medida em que os imigrantes europeus eram atingidos fatalmente pela febre, mais tempo era necessário para se 
consolidar o projeto de branqueamento nacional (CHALHOUB, 2001: 71). 
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brasileira, além de representar a desconfiança da população carioca à eficácia da 

vacinação (CHALHOUB, 2001: 101). Para os moradores, principalmente a 

população negra, as causas das principais doenças que lhes acometiam eram de 

origem sobrenatural, por isso deveriam ser tratada por meio de procedimentos 

mágico-religiosos como rezas e rituais e não com procedimentos alheios ao seu 

sistema simbólico, como a vacina, por exemplo (CHALHOUB, 2001: 136-37). 

A introdução da vacina no combate à varíola data de 1887, quando o Barão 

de Pedro Affonso, então diretor da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, 

passou a produzí-la numa parceria em que a subvenção era partilhada entre o 

Estado e iniciativa privada e, naquele mesmo ano, já se começava a vacinar as 

primeiras pessoas. 

A partir de 1900 é criado o Instituto Soroterápico Federal, em Manguinhos, 

que seria dirigido por Oswaldo Cruz. Em 1920 o Instituto Vacínico Municipal é 

incorporado ao Instituto Soroterápico Federal, posterior Instituto Oswaldo Cruz 

(Fiocruz Bio-Manguinhos/IOC), que passaria a deter o monopólio da produção da 

vacina antivaríolica e se transformaria no primeiro instituto a aliar a produção de 

soroterápicos,  pesquisa e conhecimento acadêmico (FERNANDES, 1999). 

A partir da consolidação desse aparato soroterápico, as ações públicas de 

vacinação focariam seus esforços no controle das epidemias varíola. Assim, 

controlado as grandes pandemias da doença nas primeiras duas décadas do século 

XX, ainda que possíveis surtos ainda se fizessem presentes em algumas localidades 

do país (CHALHOUB, 2001; SOUZA e HOCHMAN, 2012), o ciclo da doença nas 

políticas brasileiras de saúde seguiria a trinca prioridade, invisibilidade e erradicação 

(HOCHMAN, 2011). Prioridade no início do século XX, quando dos primeiros 

movimentos de vacinação nacional, a partir de meados da segunda metade da 

década de 1910 a varíola entrou em sua fase de invisibilidade na agenda da saúde 

pública brasileira, quando foi substituída pelo febre amarela e, posteriormente, pela 

malária, como as doenças que passaram a demandar maior atenção do Estado. Em 

parte isso pode ser atribuído ao sucesso das campanhas de vacinação e a 

predominância da forma benigna da doença, que fez com que a varíola não fosse 

objeto de estudos constantes como aconteceu com outras moléstias desse mesmo 

período. 
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Seria só a partir da década de 1950, já no governo de Juscelino Kubitschek, 

que a doença retornaria à agenda pública nacional (HOCHMAN, op. cit.), já no 

debate global de erradicação da mesma. Assim, por pressão de mecanismos de 

fomento internacionais, em 1966 seria iniciada a Campanha de Erradicação da 

Varíola, que pretendia atuar em todo território nacional no combate e erradicação da 

doença. 

Na década de 1970, o Brasil entrava na segunda década de uma ditadura 

militar que duraria 21 anos e que seria marcada por duros episódios de violência 

estatal, como também, por um crescimento industrial sem precedentes, conseguindo 

a façanha de tirar o país da 50º posição das economias mundiais, para o 8º lugar. 

Assim, o capitalismo brasileiro se consolidaria naquela década, legando ao país um 

lugar singular na periferia do capitalismo mundial (HABERT: 1994), como também, 

dadas as gritantes injustiças sociais, lograria alcançar o 5º lugar entre os países com 

maiores índices de desigualdades sociais. 

O “milagre econômico” vivido na década de 1970 convivia com o aumento da 

censura promovida pelo Estado brasileiro, após a promulgação do Ato Institucional 5 

(AI-5), que retirava direitos políticos básicos da população, além de exercer um 

maior controle sobra as liberdades de expressão. À desmobilização social promovida 

pelo regime, teve também, no plano econômico, um aumento significativo da dívida 

pública junto aos mecanismos de fomento, tais como Fundo Monetário Internacional 

(FMI) e Banco Mundial, sendo que, desse último, o Brasil seria a maior nação 

devedora (HABERT, 1994). 

Tais fundos de fomento não impunham somente contrapartidas de cunho 

econômico aos seus devedores, mas também toda uma agenda neoliberal que 

versava sobre políticas de educação, seguridade e saúde de seus cidadãos. Assim, 

devido às pressões desses organismos internacionais, o Brasil se viu, em 1960, 

como o único país da América Latina que não havia erradicado a varíola. A doença 

se tornaria alvo de várias campanhas visando sua eliminação definitiva, que só 

aconteceria no ano de 1972, graças à criação criação de um grande aparato 

sanitário e epidemiológico que deixaria seu legado para a construção e consolidação 

de um Programa Nacional de Imunização. 
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Nesse momento, numa união pioneira entre Organização Panamericana de 

Saúde (OPAS), Organização Mundial de Saúde (OMS) e Governo Federal, o Estado 

brasileiro empreendeu uma inédita campanha de vacinação e controle 

epidemiológico de alcance nacional na tentativa de controlar e erradicar uma 

doença. Inédito também, no Brasil e no mundo, foi o fenômeno de erradicação da 

varíola, doença que convivia com a espécia humana há milênios (SCHATZMAYER, 

2001). 

 

A produção acadêmica no Scielo 
 

Diante do episódio inédito protagonizado pelo Brasil, ainda que quase na 

esteira do mundo, a erradicação de uma doença de milhares de ano traz inúmeras 

indagações acerca das consequências e possibilidades biotecnológicas e sociais do 

controle humano sob a natureza. 

Ao se erradicar uma doença, abre-se precedente para colocarmos em 

análise a possibilidade de se repetir o fato com outras doenças, a exemplo da 

poliomielite e a erradicação do pólio vírus selvagem em 1994 (PORTO, 2010). No 

entanto, não se pode lançar mão de tais recursos sem antes se pensar os 

significados de se erradicar uma doença. 

Assim, nessa sessão, apresento uma tímida análise a respeito da produção 

intelectual que versa sobre a erradicação da varíola e que foi produzida ou circulada 

no Brasil a partir da década de 1970 e que está disponível na plataforma digital 

Scielo. A escolha da data se deu pela proximidade do ano da certificação da 

erradicação da varíola no país. Um dos objetivos era compreender como a doença 

foi tratada pela produção acadêmica durante e no período posterior à Campanha. 

Optei por usar unicamente essa biblioteca virtual pelo fato de reunir um amplo 

acervo de periódicos de todas as grandes áreas do conhecimento, ainda que nem 

todas as revistas do país tenham seus trabalhos ali divulgados. 

Assim, usando o termo varíola como entrada no item de busca “todos os 

índices” na plataforma, foram encontrados 68 artigos. Na primeira filtragem foram 

excluídos os trabalhos sobre varíola animal e os trabalhos que tratavam da varíola 

antes da data corte de 1970. Dos 20 artigos restantes, um foi retirado pois tratava de 
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uma panorama geral de saúde da capital do estado de São Paulo, sem se focar na 

varíola propriamente dita. Os 19 artigos que passaram pelos dois cortes e que serão 

analisados, foram publicados em revistas de ciências humanas, principalmente 

ciências sociais e história, como também em ciências da saúde, principalmente em 

revistas de saúde pública/coletiva. 

Os artigos foram classificados em três grupos: os que tratavam sobre a 

Campanha de Erradicação da Varíola ou sobre o fenômeno da erradicação e seus 

impactos para a saúde pública e para o meio ambiente. Nesse grupo foram alocados 

8 artigos. O segundo grupo congregava os artigos sobre políticas públicas advindas 

da experiência da erradicação da varíola e da poliomielite e conta com 5 artigos. No 

último grupo foram agrupados os artigos de conteúdo de história da saúde pública, 

das vacinas e das campanhas de vacinação e que conta com 6 artigos. 

O objetivo dessa classificação foi poder ter uma visão mais sistematizada 

dos artigos publicados após a Campanha de Erradicação da Varíola, de modo a 

pensar os porquês de se estudar uma doença que já não existe. 

 

Grupo I - A erradicação da varíola e suas consequências 
Esse conjunto de artigo ressalta a façanha humana de se ter erradicado uma 

doença e que pode abrir precedentes para outros esforços nessa direção. No 

entanto, não se pode perder de vista  uma possível manifestação de uma nova 

forma do vírus, principalmente quando se leva em consideração a varíola animal e o 

vírus simiano. Segundo Candeias (1980), esse risco se tornaria mais problemático 

para aqueles que não tiveram contato com a vacina da varíola e, com o passar do 

tempo, para os que já perderam a imunidade da doença. 

Muito do que os autores dos artigos desse grupo colocam pode, à primeira 

vista e em uma leitura ingênua, ser lido como uma espécie de alarmismo. No 

entanto, os próprios autores apontam a experiência da erradicação da varíola como 

fato inédito até então e que, por isso, deve ser analisado com cautela quais serão 

seus futuros desdobramentos. Além disso, os autores são claros em enfatizar a 

possibilidade do bioterrorismo por parte das duas únicas nações que não destruíram 

o vírus da varíola, a saber, Estados Unidos e Rússia (ex-URSS). 
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Mesmo com a orientação da Organização Mundial de Saúde de não se 

manter o vírus nos seis laboratórios onde ainda estavam armazenados, por 

questões políticas bem óbvias, EUA e URSS foram e continuam sendo os únicos 

países a manterem o vírus. Hoje, o Brasil, através da Bio-Manguinhos/Fiocruz, 

possui condições de produzir a vacina anti-varíola tal como aconteceu em 2001 após 

os atentados de 11 de setembro, quando o laboratório produziu cerca de 5 mil doses 

da vacina. Entretanto, em um cenário de mutação do vírus, não se sabe qual a 

eficácia de tal vacina. 

 

Grupo II - Experiências de erradicação, políticas públicas e métodos em saúde 
pública 

Os cinco artigos do grupo são enfáticos quando afirmam a necessidade de 

olhar para as experiências de erradicação não apenas enquanto episódios da 

história da saúde pública (LOPES, 1996), mas no sentido de resgatá-los para melhor 

compreender os limites e potencialidades de uma ação como a da erradicação de 

uma doença. 

Lopes (1996) ainda aponta que o episódio da erradicação da varíola nos 

impede de questionar os processos de vacinação enquanto instrumentos úteis de 

combate à doença, como também, de colocar em cheque a eficácia das vacinas, a 

partir do momento em que a opinião pública e uma parte da comunidade científica 

tomam a erradicação/vacinação como a única medida de sucesso. Ou seja, a 

erradicação de uma doença como a varíola, teria servido como prova cabal de um 

determinado conhecimento biomédico. Nesse sentido também, as condições 

geopolíticas da produção de imunológicos também não seriam questionadas 

(HOMMA, et. al., 2011). 

Com o advento da biotecnologia, os laboratórios estariam investindo cada 

vez mais em tecnologias de ponta e deixando de lado os produtos básicos e que já 

não valem tanto no mercado. É nesse ínterim que está localizada a produção de 

vacinas para doenças como malária, febre amarela, entre outras, que atingem 

predominantemente os país mais pobres (HOMMA, et. al, 2011). Ou seja, uma parte 

central das ações de saúde dos países pobres está nas mãos de países ricos e que 
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podem suspender a fabricação desses medicamentos a qualquer momento - já que 

eles próprios não consumem tais produtos. 

O argumento do ex-representante do Brasil na Organização Pan Americana 

de Saúde (OPAS), João Baptista Risi Júnior, é ilustrativo da situação acima. Para ele 

(RISI JUNIOR, 2003), o Governo Federal deveria assumir a produção de 

imunobiológicos enquanto uma tarefa estratégica na manutenção da saúde pública 

nacional. É nesse sentido, continua o autor, que as campanhas nacionais de 

vacinação, aliadas a uma gestão descentralizada e universal dos sistemas 

permanentes de saúde, funcionariam como elementos essenciais para a 

consolidação de um sistema público de saúde eficaz. 

 

Grupo III - histórias, vacinas e campanhas 
Os artigos do terceiro grupo5 foram reunidos pois buscavam resgatar, cada 

um a seu modo, as experiências de erradicação da varíola e da poliomielite através 

da construção de uma narrativa história. Para além de indicar fontes documentais e 

fotográficas, ricas para a recuperação da histórias dessas experiências, os artigos 

ainda se destacam pela potencialidade analítica ao oferecerem argumentos para se 

pensar esses episódios cruciais da saúde pública brasileira. 

Além disso, se destacam pela criatividade analítica ao lançar mão de 

fotografias, entrevistas, memórias, entre outros documentos e recursos, para a 

construção do argumento discutido nos artigos. Nesse sentido, se pode vislumbrar o 

fenômeno da vacinação e das campanhas de erradicação como algo complexo que 

vai além da (tensa e tão tradicional) relação entre disputas de saberes e visões de 

mundo distintas - do corpo de agentes estatais e do público alvo das ações. Esses 

artigos nos permitem pensar os conflitos éticos, políticos e morais envolvidos nesses 

episódios e nas ações de saúde pública. 

Compreender tal complexidade, para além da dicotomia da visão oficial 

versus visão dos “excluídos”, é uma tarefa que não se mostra fácil, mas que deve 

ser encabeçada caso se queira compreender o fenômeno como um todo. Assim, 

 
5  Os artigos desse grupo são: ANDRADE, 2003; MASCARENHAS, 1973; PORTO, PONTE, 2003; 
RIBEIRO, et. al., 2011 e SCHATZMAYR, 2001. 
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lançar mão da análise de outras fontes documentais e de depoimentos, pode ser 

iluminador dessa questão. 

Na próxima sessão apresento uma discussão a respeito de minha primeira 

etnografia no arquivo do Museu Emílio Ribas, do Instituto Butantan. 

 

Uma etnografia em museu 
 

Enquanto registrava mentalmente as observações mencionadas no 

início do texto, contei à Maria sobre minha pesquisa, agradeci por ela 

estar me atendendo mesmo sem ter reservado um horário e perguntei 

sobre o funcionamento e a dinâmica do arquivo. Maria me disse que o 

arquivo estava recebendo uma atenção maior nos últimos anos e que, 

ela e a outra funcionária de lá, haviam sido contratadas há dois anos. 

Segundo ela, o material da CEV São Paulo havia passado por um 

primeiro tratamento, onde foi feito o levantamento do conteúdo do 

material e, a partir daí, sua catalogação. No entanto, o material não 

havia passado por todo o processo de tratamento que os documentos 

ali costumavam passar. Nesse momento, me perguntei como essa 

“quase-organização” era possível, visto que outros pesquisadores 

haviam feito suas pesquisas com esses materiais - inclusive 

historiadores, que detêm o domínio do saber para trabalhar com fontes 

documentais. 

Aproveitando que estava sendo bem recebido, perguntei sobre a 

possibilidade de acessar uma das caixas com materiais da CEV. Maria 

me trouxe uma caixa que continha alguns dos boletins semanais da 

Campanha e alguns ofícios de órgãos públicos. 

O boletim da CEV foi uma publicação semanal que trazia notícias e 

estatísticas acerca dos resultados da erradicação da varíola nas 

diversas regiões do Brasil e, ainda, uma panorama da situação das 

campanhas em outros países. O boletim era divido em seções que 

versavam sobre a notificação de casos da semana, as notas 

epidemiológicas de outros países e constantes referências à parceria 
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entre Governo Federal, via CEV, e as secretarias estaduais de saúde, 

afim de introduzir outras vacinas na Campanha - multivacinação. O 

boletim foi publicado entre 1967 e 1974, quando da erradicação mundial 

da varíola, e a partir dessa data passou a ser chamado de Boletim de 

Epidemiologia. 

Quando próximo das 17 horas, encerramento do expediente do Museu, 

agradeci à Maria e perguntei a ela sobre como os documentos foram 

parar ali. Segundo ela, o prédio que hoje é o Museu Emílio Ribas é 

também a Secretaria Estadual de Saúde, e que especificamente 

aqueles documentos foram levados para lá há alguns anos, mas sem 

propósito nenhum, apenas porque não havia nenhum outro lugar para 

guardá-los. 

Naquele dia, voltei pra casa pensando nas conversas com Maria e nos 

vários nomes que encontrei nos documentos daquela caixa, esperando 

chegar em casa e fazer uma busca no Google, a fim de saber a 

localização daquelas pessoas, ainda que, tivesse quase certeza, elas 

provavelmente já estariam mortas. No ônibus, olhei para minhas mãos 

e vi que, ainda que tivesse usado as luvas que Maria havia me dado, a 

ponta dos meus dados estavam descamadas. 

 

Essa havia sido minha primeira incursão ao campo de pesquisa do mestrado 

e, também, minha primeira “etnografia de arquivo”. O desafio colocado ali era duplo. 

Primeiro a situação de “etnografar” um arquivo não a partir de sua dinâmica ou com 

foco sob a cultura material que ali continha, mas a partir de documentos, oficiais ou 

não, de um fato histórico de 40 anos atrás. O segundo desafio estava ligado 

justamente com o montante de documentos que estavam ali no arquivo e que eu me 

propunha analisar. A pergunta que me colocava era como trabalhar com um fato e 

construir minha narrativa sobre a Campanha de Erradicação da Varíola a partir de 

um certo ordenamento documental, fruto de disputas e classificações anteriores à 

minha, mas que operavam na mesma lógica que o meu pensamento enquanto 

antropólogo. 
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Em verdade, ambas as questões estão relacionadas. Fazer a etnografia de 

um arquivo, construir uma narrativa a partir de uma outra institucionalizada parece 

com o que a antropologia vem fazendo quando lança mão de entrevistas, história 

oral, coleta de mitos, etc, onde a narrativa produzida pelo antropólogo teve como 

substrato as inúmeras narrativas de seus sujeitos de pesquisa e/ou informantes. No 

entanto, há um grande diferença que não pode passar despercebido em tal reflexão. 

Tal diferença reside na origem de tais relatos. 

Se, por um lado, quando do uso de histórias de vida ou entrevistas, o 

antropólogo procura dar a seu sujeito de pesquisa o status de fonte legítima tanto 

quanto outros membros do mesmo grupo social e, inclusive, se vê constantemente 

envolto nos discursos de uma pretensa polifonia do texto antropológico (FABIAN, 

2013), por outro, há uma certa desconfiança quando o informante do antropólogo é o 

próprio Estado, na forma de documentos, discursos oficiais, leis, etc. 

A base de tal desconfiança, muito fundamentada, está sobre o estatuto que o 

discurso oficial possui quando se analisa as dinâmicas da vida social. O Estado 

aparece, muitas vezes, como uma instituição leviatanesca que tem vida própria a 

despeito das mulheres e homens, políticos, funcionários públicos, militantes, 

sociedade civil organizada, que compõe o quadro estatal e que, a partir das relações 

sociais que estabelecem entre si e das disputas em torno de espaços e categorias, 

dão o sopro de vida ao boneco de barro que é o Estado. 

Essa discussão à respeito do estatuto do discurso oficial na pesquisa 

antropológica feita em arquivos está intimamente ligada à segunda preocupação 

anteriormente apresentada. O arquivo, ao tentar recontar um determinado episódio 

ou período do passado de determinada sociedade, apresenta, na verdade, uma 

versão dessa história que foi considerada legítima por um determinado campo 

disciplinar e seus pesquisadores. 

Nessa dinâmica, o esquema dual foucaultiano de saber-poder (FOUCAULT, 

2006) se faz presente de modo declarado. Assim, o antropólogo ao se debruçar 

sobre fontes materiais, escritas e oficiais em museus ou arquivos, necessita ter em 

mente que a história que ele está lendo foi orientada por uma determinada visão 

daquele fato. Como aponta Nicholas Dirks (2015), os documentos de arquivos são 

sempre mediados por outros interesses que não os do próprio antropólogo. Assim, 
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se faz necessário uma leitura retrospectiva do passado que evidencie toda uma 

dinâmica de produção de um certo poder simbólico. 

Esse exercício de imaginação histórica e antropológica pretende 

compreender os dados etnográficos a partir do contexto em que estão inseridos, 

mas também, a partir da lógica dos conhecimentos que os produziram. Ou seja, o 

arquivo deve ser lido como resultado de um processo que visava a própria formação 

do arquivo. 

 

Problematizando categorias 
 

A entrada em campo a partir da etnografia em arquivos traz uma questão 

central para essa pesquisa que está preocupada, entre outras coisas, em 

compreender o processo de erradicação da varíola a partir da relação entre o corpo 

de agentes estatais, médicos, enfermeiras, vacinadores, e o público alvo da 

campanha. Dado o caráter de política global, tendo sido a primeira ação de saúde 

pública de alcance nacional, a pergunta que se tenta responder ao analisar tais 

relações é como as especificidades regionais, tais como infraestrutura, conflitos 

políticos e as própria dinâmica do grupo populacional em sua relação com a doença, 

configuraram um cenário que possibilitou ou não para o sucesso da Campanha. 

Tais inquietações partem não só do contato com os materiais da CEV no 

arquivo do Museu Emílio Ribas, como também, do depoimento da enfermeira e 

professora universitária Carolina Sampaio Barreto (2003). Antes de ingressar na 

Universidade Federal Fluminense, onde fez sua graduação em Enfermagem, 

Carolina foi técnica em enfermagem da Campanha de Erradicação da Varíola no 

Sergipe e na Bahia. Segundo ela, inúmeras foram as dificuldades e 

constrangimentos da Campanha para dar conta de vacinar todo o contingente 

populacional da região. 

Falta de equipamentos, falta de pessoal qualificado para a tarefa de 

vacinação, dificuldade em acessar determinadas regiões, entre outros, foram os 

desafios enfrentados pela equipe da CEV na Bahia e no Sergipe. Ademais, o Estado 

de São Paulo, por possuir uma rede de saúde pública estadual mais consolidada, foi 

o primeiro a erradicar a doença, ainda em 1971. Ou seja, as diferentes 
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configurações geopolíticas e sociais são cruciais na implementação e execução de 

políticas de saúde pública. 

Além disso, como mostra Chalhoub (2001), se o conflito da Revolta da 

Vacina foi gerado também pela incompatibilidade de visões de mundo acerca do 

tratamento eficaz da varíola, quais os outros conflitos podiam existir entre 

profissionais da CEV e população alvo da campanha? O  depoimento de Carolina é 

enfático ao demonstrar que o sucesso da campanha nas regiões por ela visitadas 

deu-se, principalmente, pelo convencimento da população local sobre a importância 

da vacinação. 

Entretanto, essa questão do convencimento/esclarecimento a respeito da 

suposta importância da vacinação para o combate à doença, levanta uma outra 

questão que perpassa não apenas relações entre diferente saberes, como também, 

dilemas morais. Se, por um lado, há um jogo de interesses e disputas entre 

conhecimento biomédicos e conhecimentos tradicionais, num movimento dos 

primeiros em deslegitimar os últimos, resultando numa incompatibilidade, por parte 

da biomedicina, na administração conjunta de duas práticas distintas de cuidado, por 

outro, pode haver uma falsa ideia de que a população “nativa” tenha de antemão 

uma recusa à outros saberes e práticas que não os seus. 

Essa argumentação desdobra-se em outra duas outras direções. A primeira 

é a de se tomar como dado que determinados grupos sociais possuem, 

necessariamente, um corpo de saberes medicinais incompatíveis com outros 

saberes. Tal interpretação corre o risco de levar a análise para compreensões 

dicotômicas que dividam os grupos sociais entre nós, membros de sociedades 

complexas, e eles, os outros, sociedades simples, primitivas e a parte de quaisquer 

complexidade sociológica. 

O segundo desdobramento dessa argumentação diz respeito à influência do 

filósofo Michel Foucault nas Ciências Sociais. Em sua análise do advento da 

sociedade moderna, Foucault (2008) afirma que a substituição do poder soberano 

pelo poder estatal teria criado um novo modo de governar a vida. A biopolítica, as 

tecnologias e saberes de gestão de processos de vida e morte, teria vindo substituir 

a vontade do soberano no controle de corpos e comportamentos. No entanto, 

quando levamos em consideração toda a problemática em torno dos processos de 
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saúde e doença, as experiências de sofrimento, vulnerabilidade, e as compreensões 

em torno desses termos, percebemos que não são apenas categorias informadas a 

partir de um único ponto de vista. Ao contrário, são diferentes moralidades que 

significam tais processos e dão inteligibilidade às relações entre saúde e 

enfermidade. 

Assim, o desafio analítico que se coloca ao antropólogo é justamente 

compreender essas relações a partir dos conflitos entre poderes e saberes distintos, 

como também, a partir da ótica de uma dignidade da pessoa que deve ser 

preservada e que, a priori, se constitui enquanto direito de todos. A análise social 

precisa encontrar os pontos de convergência e divergência entre essas distintas 

visões e o modo como os diferentes sujeitos estabelecem suas relações a partir 

desses pontos. 

Um último desafio colocado ao antropólogo quando da análise dos 

processos de saúde e doença e, principalmente, de políticas públicas, como o caso 

dessa pesquisa, é compreender qual o papel dos marcadores sociais de diferença 

como gênero, raça, geração, escolaridade, localização geográfica e classe social, 

influenciam na execução dessas políticas, tendo em vista os constrangimentos 

estruturais advindo de uma sociedade marcada por profundas desigualdades 

sociais. 

Nesse sentido, reconhecer quem eram os cuidadores dos enfermos, qual a 

dinâmica de divisão sexual do trabalho social no cotidiano da população, como 

também, na gestão e nas atividades da CEV em campo pode informar a respeito das 

relações entre dois complexos campos de saberes. Esse olhar “de gênero”, quando 

aliado a questão de raça e escolaridade, permite também compreender os limites e 

possibilidades de uma campanha que, para ter eficácia, esperava alcançar altas 

cifras no número de vacinados. 

Além disso, lançar mão da ideia de cuidado, como atenções pessoais 

constantes e intensas e que visam melhorar o bem-estar de outrem (ZELIZER, 

2012), traz nova problemática no entendimento da relação Estado e sociedade civil. 

Como pensar, como apontado anteriormente, o contexto de uma sociedade do 

controle, entendendo o cuidado por parte do Estado para com o corpo de cidadãos 

enquanto direito conquistado dessa parcela? Ao colocar nessa problematização 
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questões como biopolítica, políticas sociais, indivíduo, sociedade, direitos, os 

contornos de tais conceitos ficam cada vez mais borrados e complexificam ainda 

mais a análise de tais práticas sociais. 

 

Conclusão 
 

Para concluir, uma recapitulação do que foi apresentado anteriormente à luz 

da pergunta título desse trabalho: doença erradicada importa? Se sim, pra quê? 

Penso que podemos ter algumas respostas para a afirmativa dessa questão. 

A análise da produção sobre o tema na base do Scielo mostra que a 

preocupação dos autores em olhar para o processo de erradicação da varíola vai 

muito além do resgate histórico da Campanha. Olhar para a CEV é também pensar 

as dinâmicas políticas, tecnológicas e sociais em curso em nossa sociedade desde a 

década de 1970 e que permitiram não só eliminar uma doença, como também, 

pensar os processos de vacinação e implementação de políticas de saúde que se 

pretendem universais. Além disso, nos permite pensar também a centralidade do 

papel do poder público no controle e regulação de biotecnologias e seus usos. 

Por outro lado, ao olharmos para a experiência da varíola a partir do 

cotidiano dos profissionais de saúde e do público alvo da campanha, nos permite 

compreender como os variados eixos de diferenciação como gênero, raça, classe 

social, localidade, entre outros, quando combinados em determinadas situações, 

podem se transformar em eixos de desigualdade e comprometer o acesso à políticas 

públicas. Além disso, permite pensar também os limites de um determinado grupo de 

saberes quando da eficácia para o manejo de relações que podem possuir 

significados distintos a depender do grupo para o qual esses saberes serão 

administrados. 

Assim, pensar a Campanha de Erradicação da Varíola é pensar as diversas 

relações que compõe o Estado, as políticas públicas em sua intersecção com a vida 

social. 
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