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RESUMO 

 

 Louis Pasteur dedicou-se a uma grande diversidade de estudos durante sua 

carreira. Envolto pela fama de grande gênio e benfeitor da humanidade, Pasteur 

esteve ligado a grandes polêmicas dentro do meio científico. 

 Esta tese trata de algumas contribuições de Pasteur para a fermentação, 

putrefação e fundamentação da teoria microbiana das doenças, analisando qual 

foi o caminho percorrido pelo cientista da cristalografia até a concepção biológica 

das doenças. Discute também a posição de outros cientistas do mesmo período 

acerca desses assuntos.  

 A partir desta pesquisa, foi possível analisar como se deu a transformação 

das pesquisas de Pasteur e quais foram os argumentos e evidências por ele 

encontrados para defender seu ponto de vista, de que o microrganismo era o 

protagonista de diversas reações e transformações das substâncias e que tinham 

também influência sobre outros seres vivos. 

Este trabalho pretende contribuir para os estudos atuais sobre Pasteur e 

sua obra, os quais visam reconstruir sua imagem como grande pesquisador de 

sua época, mas envolvido numa grande rede de estudiosos, a qual possibilitou o 

desenvolvimento de suas investigações. 

 

 

 

Palavras-chave: História da microbiologia; Louis Pasteur; fermentação; 

putrefação.  



ABSTRACT 

 

 

Louis Pasteur devoted himself to a wide variety of studies during his career. 

Surrounded by the fame of great genius and benefactor of humanity, Pasteur was 

linked to major controversy within the scientific community. 

This thesis deals with some of Pasteur's contributions to the fermentation, 

putrefaction and reasoning of germ theory of disease, analyzing what was the path 

taken by the scientist from crystallography to biological conception of disease. It 

also discusses the position of other scientists in the same period on these subjects. 

From this research, it was possible to analyze how Pasteur's research 

transformation took place and what were the arguments and evidence found by 

him to defend his point of view, that the microorganism was the protagonist of 

several reactions and transformations of substances and also had influence on 

other living beings. 

This work aims to contribute to current studies on Pasteur and his work, 

which seek to rebuild its image as a great researcher of his time, involved in a 

large network of scholars, which enabled the development of his investigations. 
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INTRODUÇÃO 

 

Louis Pasteur (1822-1895) dedicou-se a diversos estudos como 

cristalografia, fermentação, geração espontânea, doença dos bichos da seda, 

raiva, cólera das aves, antraz, entre outros. Em muitos desses trabalhos, 

podemos notar que temos o microrganismo como protagonista. Porém, a 

concepção sobre a ação e a natureza dos microrganismos é diferente nos 

casos abordados nesse estudo. No início dos seus trabalhos sobre a 

fermentação, Pasteur se refere a esse processo como um “fenômeno 

misterioso” e, através de suas pesquisas, passa a relacionar o microrganismo à 

fermentação.  Pasteur também relacionou esse fenômeno às aplicações 

médicas, considerando que a fermentação e as doenças eram processos 

análogos.  

No início do século XIX surgiram indícios de que as doenças poderiam 

ser causadas por parasitas microscópicos. Antes disso, os microrganismos 

foram observados em organismos doentes mas, inicialmente, foram 

considerados como uma consequência da doença e não como sua causa. Foi o 

que ocorreu nos estudos de Pasteur sobre a doença dos bichos da seda, a 

primeira doença estudada por ele, em 1865. Os trabalhos iniciais de Pasteur 

sobre microbiologia estavam relacionados ao caráter parasitológico da pebrina, 

na qual ele observara a existência de corpúsculos microscópios presentes no 

corpo das lagartas doentes. Entretanto, como indicam estudos atuais, a 

presença do microrganismo nas lagartas doentes não foi relacionada à causa 

da doença durante as pesquisas sobre o bicho da seda. 
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Um dos objetivos deste trabalho é analisar quais foram os fatores e 

indícios encontrados por Pasteur em seus estudos da cristalografia que o 

levaram até a teoria microbiana das doenças. 

Estudos realizados anteriormente, sobre as pesquisas de Pasteur, 

revelam um ponto que também merece ser investigado. É recorrente nos 

trabalhos de Pasteur a apropriação de ideias de outros pesquisadores, com os 

quais ele tinha contato, sem dar o devido crédito a eles. Aprofundar este 

aspecto da atividade dos estudos de Pasteur é necessário para ir além da 

imagem de gênio solitário que lhe foi atribuída, evidenciando, por outro lado, o 

caráter coletivo do trabalho científico. 

Para realizar este estudo foram analisados textos originais de Pasteur, 

disponíveis no acervo digital da Biblioteca Nacional da França (Gallica), 

especialmente os textos presentes no Tomo I – Dissimetria molecular e Tomo II 

– Fermentações e Gerações ditas espontâneas.  

Das poucas obras secundárias de Pasteur, foram analisados A ciência 

particular de Louis Pasteur, de Gerald Geison e A vida de Pasteur de Vallery-

Radot. A primeira obra tem uma visão crítica em relação a carreira de Pasteur, 

pois foi composta a partir de análises de originais do cientista que, como 

veremos mais adiante, ficaram restritos por muito anos. A obra A vida de 

Pasteur, foi escrita pelo genro de Pasteur e é importante para compreender 

como a imagem do cientista foi construída. 

 Esta pesquisa se concentra especialmente na análise dos trabalhos de 

Pasteur mas sem deixar de considerar o seu contexto e os diálogos com outros 

estudiosos de seu período. 
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A tese está estruturada em 3 capítulos. O Capítulo 1 oferece uma visão 

geral sobre a carreira de Pasteur e de algumas de suas pesquisas. O Capítulo 

2 discute as pesquisas de Pasteur sobre a cristalografia e fermentação. O 

Capítulo 3 analisa as pesquisas e discussões de Pasteur sobre o papel do 

microrganismo no processo de putrefação. 
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1 A IMAGEM DE LOUIS PASTEUR 

 

1.1 UM MODELO PARA A CIÊNCIA ATUAL? 

 

Escrever sobre um grande nome da ciência, como Louis Pasteur, parece 

uma tarefa fácil num primeiro momento, dada a grande diversidade de 

pesquisas realizadas pelo cientista. Mas isto é uma ilusão. De fato, como 

detalharemos mais adiante, grande parte de seus escritos ficou reservado por 

muitos anos de modo que são raros os estudos mais aprofundados sobre o 

trabalho científico desse estudioso. 

Além disso, nota-se que grande parte do material secundário pesquisado 

sobre Louis Pasteur partilha a imagem que foi construída a partir da biografia 

escrita por seu genro e guardião de seus escritos: "Louis Pasteur: como o 

benfeitor da humanidade". 

Além de "benfeitor da humanidade" Pasteur também é conhecido e 

apontado em muitos livros didáticos como o "pai da microbiologia". Esse tipo de 

"título" acaba desconsiderando todos os trabalhos realizados anteriormente, 

que serviram como base para o trabalho do cientista, além dos trabalhos que 

estavam sendo realizados na mesma época de Pasteur, por outros cientistas, 

trabalhos tão importantes quanto aos de Pasteur. Tal é o caso dos estudos 

sobre a doença do bicho da seda e sobre a raiva, que apresentaremos ao final 

deste capítulo. 

Além de supostamente confirmar esses "títulos" mencionados, a postura 

de Pasteur em relação à pesquisa vem sendo considerada atualmente como 

um modelo de trabalho dentro da ciência e tecnologia a ser seguido. O livro O 
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Quadrante de Pasteur propõe que a metodologia e o sistema adotado por 

Pasteur em suas pesquisas devem servir de modelo para as pesquisas 

científicas, estudos, trabalhos e políticas científicas atuais. 

 O quadrante de Pasteur advoga que a investigação científica deveria ser 

caracterizada por uma pesquisa básica que busca estender as fronteiras do 

entendimento, mas que é também inspirada por considerações de uso.1 

Segundo o autor, o quadrante de Pasteur apresenta um claro exemplo de 

combinação desses objetivos:2 

 

 

  

A elaboração dessa estratégia vem da ideia de que Pasteur tinha um 

compromisso de entender os processos químicos e microbiológicos e estender 

esse conhecimento, com o controle dos efeitos de tais processos, em vários 

produtos, em animais e seres humanos. Mas os pressupostos dessas ideias 

                                            
1 Stokes, O quadrante de Pasteur, 119-120. 
2 Imagem disponível em Stokes, 118. 
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vêm novamente da fama de "benfeitor da humanidade", pois Pasteur estaria 

sempre preocupado em ajudar os trabalhadores e curar os doentes. 

  Esse tipo de fundamentação, apesar de comum, ignora todo um 

contexto social, político, interesses e relacionamentos do cientista. Além disso, 

tais abordagens colaboram para a visão de uma ciência neutra, na qual o 

cientista é livre de interesses e seu objetivo é sempre buscar a verdade, uma 

visão superficial e ingênua. Parte dessa visão a respeito de Pasteur deve-se à 

biografia A vida de Pasteur, escrita pelo seu genro René Vallery-Radot (1853 – 

1933). 

 Entre o final do século XIX e metade do século XX, há um número 

crescente de biografias, onde o biógrafo registra a história da vida do 

biografado, utilizando-se de documentos pessoais, o que dá mais ênfase à 

biografia, rodeado de romance e ficção, características presentes nessa 

época.3 

Isso não foi exclusividade da biografia de Louis Pasteur, mas era uma 

prática bem comum entre o final do século XIX e o início do XX. Podemos citar 

como exemplo, a biografia de Marie Curie, na qual, segundo Tonetto, a autora 

e filha de Mme Curie, declara sua vontade de transformar a história da mãe 

numa lenda.4 No caso de Pasteur, o biógrafo era seu genro e, analisando a 

obra A vida de Pasteur, é inegável que sua intenção era a mesma.  

No livro A ciência particular de Louis Pasteur, o autor Gerald Geison 

(1943-2001), professor no programa de História da Ciência da Universidade de 

Princeton, destaca um ponto muito interessante: Louis Pasteur pediu a sua 

família que não mostrasse a ninguém seus cadernos de laboratório. Todo o 

                                            
3 Tonetto, "Vida de cientista," 3-4. 
4 Ibid., 8. 
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material deixado por Pasteur ficou aos cuidados de sua família até 1964, 

quando seu neto, Louis Pasteur Vallery-Radot (1886-1970) doou seus textos, 

cadernos e correspondência à Biblioteca Nacional de Paris.5 

 Esse material permaneceu restrito até 1985, só a partir dessa data 

passou a existir um catálogo impresso da coleção.6 Parte desse material, 

especialmente a correspondência de Pasteur, pode ser encontrada em 

Oeuvres de Pasteur, uma compilação dos trabalhos de Pasteur, organizados 

pelo seu neto Pasteur Vallery-Radot. Apesar do material estar disponível 

atualmente, Geison observa que este foi muito pouco explorado pelos 

pesquisadores até o momento. Antes do material "particular" de Pasteur se 

tornar acessível, a principal obra acerca de sua vida e pesquisas realizadas, 

era o livro A vida de Pasteur.  

Pasteur teve cinco filhos, quatro mulheres e um homem. O único filho 

homem de Pasteur, Jean-Baptiste (1850 – 1908), não teve filhos e, por isso, o 

sobrenome da família despareceu com ele. Das quatro filhas de Pasteur, 

apenas uma chegou a idade adulta, as outras três faleceram. Sua filha 

sobrevivente, Marie-Louise (1858 – 1938), casou-se com René Vallery-Radot, 

que tornou-se o grande responsável por manter em sigilo, conforme solicitado 

por Pasteur, sua correspondência e seus cadernos de laboratório.7 

A biografia do cientista foi a principal obra de referência sobre sua vida e 

suas pesquisas. É fácil notar que o livro tem uma preocupação em destacar a 

benevolência de Pasteur, o grande cientista preocupado especialmente com as 

possíveis vítimas dos microrganismos e do mal que eles poderiam causar. 

                                            
5 Geison, A ciência particular de Louis Pasteur, 15. 
6 Ibid. 
7 Ibid., 65. 
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Esse livro pode ser considerado o maior responsável pela propagação do 

termo aplicado a Pasteur: "O benfeitor da humanidade". De fato, a obra A vida 

de Pasteur é repleta de passagens como estas: 

 

Chegando a Alais, Pasteur retomou suas observações com o 

ardor científico mesclado à febre generosa produzida pelo desejo 

de minorar as desgraças alheias. E Pasteur detinha tristemente 

seu pensamento sobre as dores da população.8 

 

Pasteur experimentou nova e viva emoção. Esta palavra 

"emoção" que saía de sua pena quase no começo de sua análise, 

bem mostra o fundo da alma de Pasteur. Sua necessidade de 

lógica; sua paciência imperturbável na maneira de interrogar a 

natureza para tentar descobrir leis sob o amontoado de fatos; sua 

docilidade em face do método experimental, não tinha em nada 

diminuído a generosidade impetuosa de seus sentimentos. De 

igual forma, a leitura de um belo livro, a exposição de uma 

descoberta, o relato de uma ação brilhante ou de um benefício 

feito anonimamente, comoviam-no até às lágrimas.9 

 

Tais relatos enfáticos sobre a sensibilidade e benevolência de Pasteur 

são bastante contraditórios se levarmos em consideração suas 

correspondências e relatos de colaboradores e até de seus familiares. Um 

                                            
8Vallery-Radot, A vida de Pasteur,110. Trecho em que o autor se refere a preocupação 
de Pasteur com os sericultores, durante suas pesquisas sobre a doença dos bichos-da-
seda. 
9 Ibid., 103. 
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exemplo é a famosa carta escrita pela esposa de Pasteur à filha, no dia do seu 

35º aniversário de casamento: "Seu pai, ocupadíssimo como sempre, pouco 

fala comigo, dorme pouco e se levanta ao amanhecer. Em resumo, continua na 

vida que comecei a levar com ele nesta mesma data, há 35 anos".10 

A obra A vida de Pasteur pouco trata a respeito dos experimentos e 

procedimentos científicos de Pasteur, é mais dedicado a destacar os cargos 

por ele ocupados, suas relações com pessoas influentes da época, sua 

preocupação em ajudar aqueles que de alguma seriam beneficiados com suas 

pesquisas.  

Um outro fator que contribuiu bastante para a imagem de Pasteur, foi o 

filme "A história de Louis Pasteur", do diretor Willian Dieterle, lançado no ano 

de 1935. O filme foi baseado no livro A vida de Pasteur e retrata um Pasteur 

(que fala inglês) preocupado com o bem estar das pessoas, novamente o 

"benfeitor da humanidade". O filme teve bastante notoriedade na época, sendo 

vencedor do Oscar de melhor ator (Paul Muni, que interpretou Pasteur), 

vencedor do Oscar de melhor roteiro original e indicado ao Oscar de melhor 

filme. 

Ao longo do filme de 87 minutos, há passagens que remetem às suas 

pesquisas sobre a "Teoria dos Germes" e produção da vacina contra o Antraz. 

Numa determinada passagem do filme, temos a seguinte frase "enquanto todos 

lutavam na guerra, Pasteur lutava contra os micróbios." 

Porém, ao analisar os originais de seus trabalhos e especialmente os 

dos relatos de seus colaboradores, encontramos outras visões a respeito de 

Pasteur e suas formas de trabalhar. 

                                            
10 Pasteur, Correspondance III, 418. 
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Os principais colaboradores de Pasteur foram o médico Pierre Paul 

Emile Roux (1853 - 1933), que trabalhou com Pasteur em suas pesquisas 

sobre o carbúnculo, a raiva e outras doenças, e o químico Émile Duclaux (1840 

– 1904), que trabalhou com Pasteur nas pesquisas sobre fermentação e 

doenças microbianas. 

Emile Roux trabalhou durante muitos anos com Pasteur e, em um dos 

seus relatos, revelou alguns detalhes da rotina do cientista afirmando que 

Pasteur era sempre o primeiro a chegar e o último a sair do laboratório, além 

disso, ele mantinha um registro de laboratório extremamente detalhado, ao 

qual ninguém tinha acesso. Segundo relato de seus colaboradores, Pasteur era 

sério, sisudo e sem nenhum traço de senso de humor.11 

Émile Duclaux publicou em 1896, após a morte de Pasteur, o livro 

Pasteur, histoire d'un sprit no qual detalha o cotidiano do laboratório, as 

pesquisas que estavam sendo realizadas e as relações de Pasteur com os 

colaboradores e com outros cientistas12. Duclaux afirma que Pasteur era 

extremamente organizado, obcecado com o trabalho, rígido com seus 

discípulos e colaboradores, e dotado de "silêncio olímpico", sendo 

extremamente sigiloso, como critica Duclaux: 

 

Ele não tinha o direito de manter essa parte de sua pesquisa sob 

seu silêncio olímpico (...) Ele não dizia uma palavra, nem no 

laboratório. Ao contrário, ele tinha a obrigação de falar que havia 

encontrado alguma coisa.13 

                                            
11Geison, 21 
12Duclax, Pasteur: histoire d'um ésprit. 
13 Ibid.,186. 
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A imagem de Pasteur como o "benfeitor da humanidade," é algo que 

permanece até os dias de hoje. A visão neutra da ciência, fora de um contexto 

crítico e da análise de documentos originais foram construídas com base em 

sua biografia e na falta do material primário. Não se pode negar a importância 

da biografia de Pasteur pois, a partir desse livro, é possível saber o que ele 

estava fazendo em cada época e quais eram as relações, científicas e políticas 

mantidas por Pasteur. Mas essa leitura deve ser feita de maneira crítica. 

 

 

Família de Pasteur14 

 A obra de Pasteur pode hoje ser encontrada na Gallica, que reúne 

acervo digitalizado da Biblioteca Nacional da França. A obra de Pasteur foi 

                                            
14 Imagem disponível em http://www.musee-pasteur.com/index.php?id=379 
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dividida pelo seu neto em sete tomos, cada um agrupando um determinado 

objeto de pesquisa de Pasteur: Tomo I – Dissimetria molecular; Tomo II – 

Fermentações e Gerações ditas espontâneas; Tomo III – Estudos sobre o 

vinagre e Estudos sobre o vinho; Tomo IV – Estudos sobre a doença dos 

bichos da seda; Tomo V – Estudos sobre a cerveja; Tomo VI – Doenças 

virulentas, vírus-vacinas; profilaxia da raiva; Tomo VII – Misturas científicas e 

literárias. 

  

1.2 VIDA ACADÊMICA E PESQUISAS DESENVOLVIDAS 

 

Os ancestrais de Pasteur tiveram uma vida humilde, viveram e 

trabalharam como lavradores e, posteriormente, como pequenos comerciantes 

no Franco-Condado, na fronteira oriental da França. Seu pai, Jean-Joseph 

Pasteur (1791-1865), serviu o exército francês e, ao voltar a sua vida civil, 

restabeleceu-se em sua profissão de curtidor. Em 1816 casou-se com Jeanne 

Etiennette Roqui. O casal mudou-se para Dole, onde nasceram seus filhos, 

sendo Louis único homem.15  

Louis Pasteur nasceu no dia 27 de dezembro de 1822, cinco anos 

depois, sua família mudou-se para a pequena cidade de Arbois, a qual foi por 

ele considerada sua terra natal. Até quase o término de seus estudos 

secundários, ele era considerado acima da média dos alunos e destacava-se 

pelo seu talento artístico.16 

A possível carreira artística de Louis Pasteur foi logo desestimulada por 

seu pai e mentores no Collège d'Arbois, que aos poucos passaram a apreciar e 

                                            
15Geison, 37. 
16 Ibid., 38. 
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incentivar seus talentos acadêmicos. Aos quinze anos de idade, Pasteur 

ganhou todos os prêmios escolares e, a partir desse feito, foi motivado por 

seus mentores a se preparar para a École Normale Supérieure, em Paris, 

instituição indicada para quem queria seguir carreira no ensino secundário e 

superior na França.17 

Assim, Pasteur ingressou num internato preparatório em Paris, mas teve 

dificuldades para se manter longe da família. Pasteur voltou para o Collège 

d'Arbois, onde continuou a mostrar desempenho excelente, bem como 

manteve a intenção de ingressar na École Normale. Pelo fato do Collège 

d'Arbois não atender os padrões necessário para o ingresso na École Normale, 

Pasteur se matriculou no Collège Royale de Besançon, que ficava a quarenta 

quilômetros de Arbois.18 

No Collège Royale de Besançon, Pasteur se diplomou em 1840, sendo 

aprovado com destaque em seu desempenho em ciências. Decidido a entrar 

no setor científico da École Normale, Pasteur se manteve no colégio de 

Besançon e começou a trabalhar como tutor do colégio, atividade que custeava 

sua manutenção no local, além de proporcionar um pequeno salário.19 

 Pasteur recebeu seu diploma de bacharel em ciências em agosto de 

1842 e, duas semanas depois, foi aceito na École Normale. Ele declinou 

temporariamente da matrícula, pois estaria insatisfeito com sua colocação: 

Pasteur ficou em 15º entre 22 candidatos. Em setembro do mesmo ano, 

Pasteur foi reprovado no exame de admissão na École Polytechnique de Paris. 

Assim Pasteur decidiu passar mais um ano se preparando para École Normale 

                                            
17 Ibid. 
18 Ibid. 
19 Ibid. 
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e, no ao seguinte foi admitido em 4º lugar.20 

Nos cinco anos seguintes, dos 21 aos 26 anos de idade, Pasteur 

estudou e trabalhou na École Normale. Em outubro de 1846, foi nomeado 

assistente de pesquisa em química e, nesse cargo, continuou trabalhando até a 

obtenção do seu doutorado em ciências, com base em teses de física e 

química, as quais serão abordadas no capítulo seguinte.21 

Logo após a obtenção do seu título, Pasteur começou a ganhar fama no 

meio científico com seus trabalhos sobre a relação entre a composição 

química, a estrutura cristalina e a atividade óptica dos compostos orgânicos, 

como será aprofundado no segundo capítulo deste trabalho. No período de 

1847 a 1857 Pasteur dedicou-se aos estudos sobre a atividade óptica dos 

cristais e já tinha a clara intenção de se estabelecer na elite científica de 

Paris.22 

Em 1848 Pasteur foi nomeado professor adjunto de química na 

Faculdade de Ciências de Estrasburgo e assumiu o cargo em janeiro de 1849. 

Menos de um mês após seu estabelecimento em Estrasburgo, numa carta 

datada de 10 de fevereiro de 1849, Pasteur propôs casamento a Marie Laurent. 

Na carta, destinada ao pai de Marie Laurent, que era reitor da Academia de 

Estrasburgo, lê-se o seguinte trecho:  

 

Meu pai é curtidor em Arbois, pequena cidade de Jura. Eu tenho 

três irmãs. A mais jovem aos três anos teve uma febre cerebral 

que deteve seu desenvolvimento intelectual. 

                                            
20 Ibid., 39. 
21 Ibid., 37-39. 
22 Ibid., 40. 



 
15 

 
Minha família é de posição simples, sem fortuna. Eu não avalio 

nossas posses em mais do que cinquenta mil francos; e, quanto a 

mim, estou decidido há muito tempo a deixar minhas irmãs tudo o 

que me pertence da partilha. Eu não possuo fortuna alguma. Tudo 

que possuo é uma boa saúde, um bom coração e uma posição na 

Universidade.23 

 

Em 29 de maio do mesmo ano, Pasteur casou-se com a filha de Auguste 

Laurent. 

Pasteur permaneceu por mais seis anos em Estrasburgo, onde 

continuou suas pesquisas sobre a atividade óptica e assimetria cristalina. Em 

1852, Pasteur foi promovido a professor titular em Estrasburgo e, em 1853 

recebeu um grande prêmio em dinheiro por seu trabalho em cristalografia. No 

ano seguinte, Pasteur foi nomeado catedrático de química e decano na recém-

criada Faculdade de Ciências de Lille, onde ficou durante três anos. Pasteur 

queixou-se constantemente dos alunos, afirmando que estes estavam em 

busca de entretenimento ou apenas de informações de "utilidade" imediata, 

sem interesse nos fundamentos científicos.24 

Pasteur deixou a faculdade de Lille assim que surgiu uma vaga para o 

cargo de diretor de Estudos Científicos da École Normale. Em 1857, aos 34 

anos, Pasteur assumiu o cargo, no qual era responsável pela supervisão da 

gestão econômica de higiene, pela disciplina geral e pelo intercâmbio com as 

famílias dos alunos. Tais funções não incluíam laboratórios nem verbas para 

                                            
23 Pasteur, Correspondance I, 189-190. 
24 Geison, 41. 
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pesquisas.25 

 Não é difícil imaginar que este tenha sido algo que desagradou Louis 

Pasteur, afinal, o cientista já era conhecido pelo seu trabalho árduo nos 

laboratórios e pelo seu interesse pela pesquisa científica. É um tanto 

contraditório Pasteur ter se interessado por esse cargo. Podemos supor que, 

pelas reclamações de Pasteur em relação aos seus alunos em Lille, o cientista 

queria mesmo era sair daquele cargo tão intimamente relacionado a indústria. 

Para poder dar seguimento a seu trabalho científico e esquivando-se de 

normas burocráticas da École Normale, Pasteur conseguiu duas pequenas 

salas no sótão, onde levou adiante sua recém iniciada pesquisa sobre a 

fermentação. Em 1859, Pasteur tomou conta de um pavilhão na École 

Normale, o qual foi ampliado em 1862, com a ajuda do imperador Luís 

Napoleão.26 

Em seu novo laboratório, Pasteur pode expandir suas pesquisas e 

realizações, agora no campo da fermentação e da geração espontânea. Essas 

pesquisas trouxeram reconhecimento e levaram Pasteur a finalmente tornar-se 

membro da Academia de Ciências.27 

Depois de 1865, Pasteur passou a dedicar boa parte do seu tempo a 

pesquisas sobre a praga do bicho da seda na França. Pasteur iniciou essas 

pesquisas a pedido do senador Jean-Baptiste Dumas (1800 – 1884)28 de quem 

já havia se aproximado durante suas investigações sobre a cristalografia. 

Com o apoio de Luís Napoleão, Pasteur obteve um amplo laboratório 

nas dependências da École Normale, cuja construção teve início em 1868, mas 

                                            
25 Ibid., 42. 
26 Ibid., 43 
27 Ibid. 
28 Ibid. 
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permaneceu vazio até 1871, em decorrência da Guerra Franco-Prussiana. 

Durante a guerra, Pasteur retirou-se para o interior e deu início aos estudos 

sobre a cerveja. Em 1871, Pasteur voltou ao seu laboratório e pediu dispensa 

de seus compromissos letivos, alegando impossibilidade de desenvolver tal 

função por problemas de saúde.29 

Nesse período, Pasteur ainda não tinha cinquenta anos, mas solicitou 

seus proventos de aposentadoria à cátedra de Sorbonne (cargo que ele 

ocupou por um breve período), pelos seus trinta anos de serviços 

universitários, incluindo seu trabalho como tutor em Besançon. Pasteur 

também pleiteou uma recompensa nacional em reconhecimento pelas 

contribuições que trouxera ao país com suas pesquisas. Todos seus pedidos 

foram atendidos.30 

Este resumo biográfico, feito com base nos estudos de Geison, 

pesquisador pioneiro no estudo dos originais de Pasteur guardados pela família 

durante tantos anos, aponta para o destacado papel político assumido pelo 

cientista, graças a sua fama como pesquisador. Fama construída, entretanto, 

sobre o trabalho de vários colaboradores que, como veremos, não tiveram 

tanto reconhecimento por seu trabalho. 

Com pouco mais de cinquenta anos, dispondo de verbas e de um 

grande laboratório, Pasteur, que já havia se desligado de seus trabalhos no 

ensino e já havia terminado suas pesquisas sobre a doença dos bichos da 

seda, declarou então que iria se dedicar a partir daquele momento, ao estudo 

das doenças infecciosas.31 

                                            
29 Ibid. 
30 Ibid., 47. 
31 Ibid. 
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1.3 TEORIAS SOBRE A DOENÇA E ALGUNS ESTUDOS DE PASTEUR 

 

Atualmente, considera-se a doença como um estado que afeta o 

organismo de um indivíduo, não apenas no aspecto físico e biológico, mas 

também sociológico. A doença e a saúde definem-se em função das exigências 

e das expectativas ligadas ao nosso ambiente, às nossas inserções e às 

nossas relações, constituindo assim, estados sociais.32 

As doenças têm uma história e cada época tem suas doenças 

características. Algumas delas existem desde a Antiguidade, ou mesmo a Pré-

História, conforme indicam vestígios encontrados em fósseis ou mesmo em 

múmias egípcias. Porém, essas doenças são vivenciadas de maneiras muito 

diferentes de acordo com a época em que ocorrem.33 

 A teoria dos humores fez parte do pensamento médico por 

aproximadamente dois mil anos buscando uma explicação natural para o 

estado de saúde e doença. Os quatro elementos de Empédocles (água, ar, 

terra e fogo) e as quatro qualidades básicas (quente, frio, úmido e seco) 

serviram de base para a teoria dos humores, que aparecem em algumas obras 

de Hipócrates, fazendo parte do Corpus Hippocraticum.34 

Segundo a concepção da tradição hipocrático-galênica, as doenças 

eram produzidas por um desequilíbrio dos quatro humores do corpo (sangue, 

fleuma, bílis amarela e bílis negra). Em alguns tratados do Corpus 

Hippocraticum podemos encontrar a descrição da teoria dos quatro humores, 

                                            
32Adan, Phillip & Claudine Herzlich, Sociologia da doença e da medicina, 15-16. 
33 Ibid. 
34Clendening, Source book of medical history,39. 
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segundo a qual o corpo do homem contém sangue, fleuma, bile amarela e 

negra. O corpo do homem tem saúde quando estes humores são harmônicos 

em proporção, em propriedade e em quantidade. O homem adoece quando há 

falta ou excesso de um desses humores.35 

Ainda segundo a tradição hipocrático-galênica dos humores, há quatro 

vias através das quais o homem purga cada humor. São a boca, o nariz, o 

ânus e a uretra. Quando um dos humores se torna prejudicial por estar 

abundante, se o homem o purga por uma dessas vias, nenhuma doença o 

abate. O excesso de um humor também poderia ser corrigido pelo uso de 

medicamentos, como laxantes, expectorantes, diuréticos, vomitórios e 

sangrias.36 

É interessante observar que dentro da tradição hipocrático-galênica não 

há a possibilidade de contágio. As epidemias eram explicadas por alterações 

climáticas, que iriam atingir um grande número de pessoas em uma mesma 

região. O inverno traz o frio, que altera a qualidade dos humores, causando 

doenças. Quando o inverno acaba, os humores voltam a ter suas 

características equilibradas e a doença desaparece.37 

Além da teoria dos humores, havia a ideia de que a doença poderia ser 

transmitida pelo ar, de uma pessoa doente para uma sadia. O mau cheiro 

indicava que o ar estava corrompido e diversos fatores poderiam “corromper” o 

ar, como os cadáveres, matéria em decomposição e pessoas doentes. O ar 

corrompido era chamado de “miasma.”38 

                                            
35Cairus, “Da natureza do homem: Corpus hippocraticum,”395-430. 
36Joly. Hippocrate, 85-107. 
37Cairus, 395-430. 
38 Martins, “Os miasmas e a teoria microbiana das doenças”, 68-73. 
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A teoria dos quatro humores ressaltava a importância da boa 

alimentação, da qualidade do ar, do exercício físico, das massagens e do sono, 

cuidados que são importantes para a manutenção da saúde. A teoria dos 

miasmas fez com que surgissem cuidados que diminuíram as pestes, as 

doenças transmissíveis, as mortes em hospitais e melhoraram muito as 

condições de higiene nas cidades. Além disso, também no século XVIII, 

algumas substâncias passaram a ser estudadas, pois eram capazes de impedir 

a decomposição da matéria orgânica, evitando assim a exalação dos maus 

odores, tais substâncias foram chamadas de antissépticas.39 

Essas medidas foram adotadas baseadas na teoria dos miasmas, 

melhoraram muito as condições sanitárias e de higiene na Europa, reduzindo 

muito o número de mortes por infecção nos hospitais, pela peste e por doenças 

transmissíveis. 

A teoria microbiana das doenças, ou a "teoria dos germes", ganhou força 

a partir da segunda metade do século XIX, sendo aceita por parte dos médicos 

e cientistas. 

Em muitos dos trabalhos de Pasteur, podemos notar a presença do 

microrganismo como protagonista. Porém, a concepção sobre a ação e a 

natureza desses microrganismos é diferente no decorrer de sua carreira. No 

início dos seus trabalhos sobre a fermentação, Pasteur se refere a esse 

processo como um “fenômeno misterioso” e, através de suas pesquisas, passa 

a relacionar o microrganismo à fermentação.  Pasteur relacionou esse 

fenômeno às aplicações médicas, considerando que a fermentação e as 

doenças poderiam ser processos análogos.  

                                            
39 Ibid. 
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Mesmo assim, quando foi convidado a investigar a doença dos bichos da 

seda, Pasteur, de início, não estava convencido do papel determinante dos 

microrganismos em tal mazela, como mostra um estudo recente que 

comentaremos a seguir. 

 A criação de bichos da seda era de grande importância econômica na 

França durante o século XIX, no entanto, em 1853 a produção começou a 

decair quando as culturas foram acometidas por uma doença até então 

desconhecida.40 

 Jean-Louis-Armand de Quatrefages de Bréau (1810-1892) organizou 

dois relatórios apresentados à Academia de Ciências do Instituto Imperial da 

França, que resumiram os dados relativos a doença e apresentavam propostas 

de meios para combater a doença. Quatrefages chamou a doença de 

"pebrina", a qual se caracterizava pelo aparecimento de manchas escuras na 

pele dos animais e pela presença de numerosos corpúsculos dentro do corpo 

do animal doente.41 

 Em seus relatórios, Quatrefages considerou a pebrina como uma doença 

de caráter epidêmico. Esse caráter epidêmico estava relacionado com a 

contaminação pelo ar, ou seja, por miasmas. Para proteger as criações, ele 

sugeriu que seria importante que os criadores adotassem medidas de higiene 

em relação às criações, mantivessem as criações em tamanho reduzido e em 

locais ventilados.42 

 Durante um tempo, tais medidas melhoraram a situação dos sericultores, 

mas em 1865 houve uma piora da situação e os criadores encaminharam uma 

                                            
40 Ferreira & Martins, "Os estudos de Pasteur sobre os bichos-da-seda," 116-117. 
41 Ibid., 119. 
42 Ibid., 124. 
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petição ao Senado, retratando que a situação deplorável em que se 

encontravam. O Senado, baseando-se no relato apresentado por Dumas, 

acolheu o documento e solicitou ao Ministério da Agricultura e Comércio que 

tomasse providências.43 Pasteur foi convidado por Dumas para fazer parte das 

pesquisas sobre a pebrina. 

Pasteur comentou com Dumas que nunca tinha tido qualquer contato 

com o bicho da seda. Mas mesmo assim, aceitou o convite para trabalhar nas 

pesquisas sobre a pebrina. Antes de iniciar seus trabalhos com os bichos-da-

seda, na cidade de Alais, Pasteur leu os relatórios de Quatrefages.44 

Pasteur chegou em Alais, onde a comissão formada pelo senado 

realizava as pesquisas com os bichos da seda e começou a observar as 

lagartas. Segundo Vallery-Radot, a principal preocupação de Pasteur era 

descobrir a causa da pebrina e não desenvolver métodos para a cura das 

lagartas já infectadas.45 

Nesse primeiro estágio da pesquisa, Pasteur concluiu que a presença 

dos corpúsculos nas lagartas era um indício manifesto da doença. Pasteur 

considerou nesse ponto, que a presença dos corpúsculos eram um efeito da 

doença e não a sua causa. Segundo ele, esses corpúsculos poderiam ser 

classificados juntos com os glóbulos de pus, os glóbulos de sangue, não sendo 

capazes de dar origem uns aos outros.46 

 Em 1866, Antoine Béchamp (1816 – 1908) apresentou seu primeiro 

trabalho sobre a doença dos bichos da seda, o qual levantava a hipótese de 

que os corpúsculos presentes nas lagartas poderiam ser parasitários e com 

                                            
43 Ibid., 126. 
44 Valery-Radot, La vie de Pasteur, 103. 
45 Ibid., 106. 
46 Ferreira & Martins, 131-132. 
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isso, seriam a possível causa da doença. Béchamp passou a se dedicar a essa 

hipótese e declarou que a doença não tinha início no interior do verme, mas 

que vinha pelo exterior. Esse foi o principal ponto de divergência entre Pasteur 

e Béchamp.47  

 Um dos experimentos mais fortes nesse sentido, de que os corpúsculos 

seriam parasitas das lagartas, foi realizado por Béchamp. O experimento 

consistiu em esmagar o corpo de crisálias, pouco infectadas, em água e 

observou que a solução, quando observada ao microscópio apresentava 

poucos corpúsculos. Ao final de oito dias, a solução foi novamente observada e 

contava com uma quantidade muito grande de corpúsculos. Com esse 

experimento, ficou forte a ideia de que esses corpúsculos se multiplicavam, 

portanto, segundo Béchamp, eram microrganismos.48 

 Em 1867 Pasteur declarou à Academia que observou a formação dos 

corpúsculos por cissiparidade, sendo assim, ele estava deixando a ideia de que 

esses corpúsculos eram organelas, como espermatozoides e glóbulos 

sanguíneos. Pasteur se declarou a favor da teoria de que os corpúsculos eram 

parasitas, assumindo agora a mesma posição que Béchamp.49 

 Na disputa pela precedência da teoria, a Academia deu preferência a 

Pasteur. A carta de Béchamp foi apresentada de maneira resumida e Pasteur 

teve muito mais espaço para apresentar seus argumentos.50 

Num primeiro momento da pesquisa sobre os bichos da seda, Pasteur 

utilizou as pesquisas de Quatrefages como base e, posteriormente discordou 

de Béchamp. Após Béchamp apresentar argumentos bastante coerentes, 

                                            
47 Ibid., 138-139 
48 Ibid., 146. 
49 Ibid., 157-159. 
50 Ibid.,161-168. 
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Pasteur mudou de opinião. Mas o crédito das pesquisas sobre a pebrina, a 

doença dos bichos da seda, considerada importante na fundamentação da 

teoria microbiana das doenças, foi dado a Pasteur. 

A análise recente desse episódio, mostra que o título de “pai da 

microbiologia” não seria tão adequado a Pasteur. 

Essa questão de primazia na resposta a problemas também deve ser 

levada em conta no caso dos estudos sobre a raiva. Isso foi abordado no 

trabalho realizado anteriormente "“Galtier, Pasteur e Roux: Estudos sobre a 

raiva”51. Nele foram analisados alguns aspectos controversos da pesquisa de 

Pasteur sobre a raiva. Suas pesquisas sobre esta doença começaram no dia 

10 de dezembro de 1880, quando Pasteur foi avisado pelo cirurgião do hospital 

Sainte-Eugénie, que uma criança havia morrido. Essa criança apresentou, 

alguns dias antes, sintomas da hidrofobia e havia sido mordida no rosto por um 

cachorro contaminado pela raiva.52 

Pasteur relatou que, quatro horas depois da morte, um pouco de muco 

bucal da criança foi retirado por ele mesmo, com ajuda de um pincel. Ele diluiu 

a amostra em água e inoculou em dois coelhos, que morreram após trinta e 

seis horas. O objetivo de Pasteur no caso da raiva era identificar o 

microrganismo que a causava.53  O que transmitia a doença, de um animal 

para outro, segundo Pasteur, eram os microrganismos que ele isolara nas 

culturas. 

O médico Pierre Paul Emile Roux (1853 - 1933) foi o principal colaborador 

de Pasteur em suas pesquisas sobre o carbúnculo, a raiva e outras doenças. 

                                            
 

52 Rodrigues, “Galtier, Pasteur e Roux: Estudossobre a raiva," 20 – 23 (dissertação de 
mestrado realizada sob orientação da Profª. Drª LACP Martins). 
53 Ibid., 23. 
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Em sua tese de doutorado, “Des nouvelles acquisitions sur la rage,” 

apresentada à Faculdade de Medicina de Paris em 1883, Roux descreveu os 

trabalhos feitos junto com Pasteur e Charles Chamberland (1851-1908) sobre a 

raiva. Segundo relato de Émile Roux, os métodos empregados por Pasteur no 

estudo dessa doença já partiam de um pensamento bem estabelecido de que 

os microrganismos poderiam ser os causadores das doenças.54 

 Porém, um ano antes de Pasteur publicar suas pesquisas sobre a raiva, 

um veterinário de Lyon, Pierre Victor Galtier (1846 – 1908) já havia iniciado 

algumas pesquisas sobre o mesmo assunto e já havia sido bem sucedido na 

produção da vacina. Pasteur e Roux tiveram contato com as pesquisas de 

Galtier, o próprio colaborador de Pasteur menciona o nome do veterinário e 

afirma conhecer seu material.55 

Através dessa pesquisa foi possível perceber alguns aspectos 

importantes em relação ao assunto. Em primeiro lugar, o fato de Pasteur e 

Roux não darem o crédito às pesquisas realizadas anteriormente sobre a raiva 

por Galtier. A menção de Roux nesse sentido é breve e levanta dúvidas sobre 

a seriedade do trabalho de Galtier.56 

Dentro de tudo isso, os créditos dessas pesquisas foram atribuídos a 

Pasteur. Mas, se considerarmos as contribuições desses autores, é possível 

afirmar que as contribuições de Galtier foram as mais significativas. No mínimo 

o nome de Galtier mereceria ser lembrado juntamente com o de Pasteur. O 

episódio ocorrido no caso dos bichos da seda se repetiu. 

                                            
54 Roux, “Des nouvelles acquisitions sur la rage,” 1-56. 
55 Rodrigues, 25. 
56 Ibid. 
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Cada estudo e cada doença pesquisada por Pasteur gerou debates e 

discussões com os pesquisadores da época. Nos próximos capítulos 

trataremos de maneira mais detalhada suas pesquisas e discussões sobre 

fermentações e putrefação. 
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2 FERMENTAÇÃO 

 

Pasteur iniciou seu trabalho sobre a fermentação do açúcar pela 

levedura no final de década de 1850. A fermentação era um assunto 

controverso pois, para muitos cientistas, este era um processo químico 

resultante de atividade enzimática, sem envolvimento de organismos vivos. 

Mas, o trabalho de Pasteur no campo da fermentação consistiu especialmente 

em buscar evidências que confirmassem que a fermentação era um fenômeno 

relacionado a atividade de organismos vivos.57 Neste capítulo discutiremos a 

origem desta hipótese levantada por Pasteur.  

Um dos experimentos que reforçou a teoria da fermentação puramente 

química foi o realizado por Charles Frédéric Gerhart (1816 – 1856), professor 

de química de Estrasburgo. Ele confirmou que o leite azedava sem a 

participação de organismos vivos, pois o processo ocorria mesmo após a 

fervura do leite e mantendo o mesmo em ambiente com ar filtrado, livre de 

microrganismos. Esta reação, que ocorre com o leite, não dependeria da 

participação de organismos vivos e reforçava a ideia de que a fermentação 

seria um processo puramente químico. Este experimento acabou 

desacreditando muitos outros envolvendo a filtração do ar através do algodão, 

evitando a putrefação e fermentação de líquidos submetidos à fervura, pois 

demonstrava que as reações poderiam acontecer sem a presença do 

microrganismo. 58  

                                            
57 Geison, "Pasteur on Vital versus Chemical Ferments," 426. 
58 Barnett, "A history of research on yeasts 2," 756. 
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Mas o que levou Pasteur a considerar a fermentação como um processo 

causado pela ação de um microrganismo, um ser vivo, foram suas observações 

sobre as propriedades ópticas e cristalográficas de certas substâncias.  

Além disso, havia mais um atrativo relacionado ao assunto, conforme 

coloca Geison: a fermentação havia se transformado em uma arena de 

disputas entre as concepções biológicas e químicas do processo e, com isso, 

em termos mais grandiosos, entre as abordagens “vitalista” e “mecanicista” da 

explicação dos problemas científicos, relacionados à questão da matéria 

constituinte dos seres vivos.59 

A discussão entre o vitalismo e o mecanicismo já acontecia há muito 

tempo. Uma das visões colocadas por Johann Christian Reil (1759 – 1813) era 

de que os fenômenos nos corpos estariam fundamentados na matéria que os 

compõe. De acordo com seu pensamento, era possível afirmar que a matéria 

animada se distingue da matéria morta. No século XIX, uma das ideias 

relacionadas aos corpos orgânicos é de que eles seriam compostos por 

elementos químicos, porém essas substâncias seriam peculiares e não 

poderiam ser produzidas artificialmente.60 

Essa ideia deu origem ao grande debate sobre a possibilidade ou 

impossibilidade da produção artificial de compostos orgânicos, além da 

discussão sobre a definição e o papel da "força vital", a força que, segundo 

alguns estudiosos da época, seria responsável por animar os corpos 

orgânicos.61 

                                            
59 Geison, A ciência particular de Louis Pasteur, 129. 
60 Waisse-Priven, d & D: duplo Dilema, 99 -107. 
61 Ibid., 108. 
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Grandes debates estavam ocorrendo e a definição de que o "orgânico" 

era a matéria ligada a vida, não sendo possível ser reproduzida em laboratório, 

era partilhada por Pasteur de acordo com as pesquisas que serão comentadas 

a seguir. 

 

2.1 OS TRABALHOS DE PASTEUR SOBRE A ATIVIDADE ÓPTICA 

 

No início de sua carreira, Pasteur dedicou-se a uma série de pesquisas 

sobre a relação entre a atividade óptica dos cristais, a estrutura cristalina e a 

composição química dos compostos orgânicos, em especial o ácido tartárico e 

paratartárico.62 

Nesses estudos, Pasteur deu uma atenção maior aos tartaratos. O ácido 

tartárico era uma substância que recebia atenção desde o século XVIII. 

Formado a partir dos sais do tártaro, aglutinava-se em espessas crostas nos 

tonéis de vinho,63 era também um material tradicional e importante usado na 

medicina e para o tingimento. O ácido paratartárico ou racêmico ganhou 

atenção dos químicos em 1820, quando Gay-Lussac (1778 – 1850) 

estabeleceu que este ácido possuía a mesma composição química do ácido 

tartárico comum.64 

A partir dos trabalhos de Pasteur sobre o comportamento da luz 

polarizada em certos cristais, foi possível a Jacobus Henricos van't Hoff (1852 – 

1911) e Joseph Achille Le Bel (1847 – 1930) propor a estrutura tetraédrica do 

carbono. Embora àquela época a proposta de Van't Hoff e Le Bel fosse 

                                            
62 Geison, A ciência particular de Louis Pasteur, 52. 
63 Vallery-Radot, 23. 
64 Geison, "Pasteur," 357. 
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questionada por cientistas, do porte de Herrmann Kolbe (1818 – 1884) e 

Marcelin Berthelot (1827 1907), atualmente admite-se que as propriedades 

ópticas de isômeros possam ser explicadas por sua estrutura assimétrica.65  

Em 1847, Pasteur publica suas teses: 

 

Tese de Química.66 

 

Tese de Física.67 

 

                                            
65 Beltran, "O tetraedro de Van't Hoff." 
66 Pasteur, "Thèse de Chimie." 
67 Pasteur, "Thèse de Physique." 



 
31 

 
Em sua tese "1. Étude des phénomènes relatifs a la polarisation rotatoire 

des liquides; 2. Application de la polarisation rotatoire des liquides a la solution 

de diverses questions de chimie," Pasteur frisou as contribuições que as 

técnicas da cristalografia e da física poderiam dar aos problemas da química 

que se relacionam com a constituição dos corpos: 

 

Existe, no domínio da química, um número de problemas, 

há tempos presentes no espírito daqueles que se ocupam desta 

ciência, e que parecem insolúveis no estado atual do 

conhecimento.  

Para esclarecer e progredir nas questões mais elevadas 

que são abordadas, e nas mais interessantes que são aquelas 

relativas a constituição molecular dos corpos, a química teve que 

pedir ajuda às ciências próximas, a cristalografia por um lado e a 

física de outro.68 

 

Em sua tese de física, Pasteur focou na relação entre isomorfismo e 

atividade óptica, ele se propôs a responder diversas perguntas sobre o 

assunto, como mostra o trecho a seguir: 

 

As moléculas dos corpos isomorfos, sob a luz polarizada, 

provocam o mesmo desvio? O ácido tartárico e o paratartárico 

agem diferentemente sob a luz polarizada? Nós mostraremos o 

                                            
68 Pasteur, "Thèse de physique,"19. 
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quanto o arranjo molecular pode ter influência sobre as 

propriedades ópticas de um corpo.69 

 

Pode-se notar no trecho citado que Pasteur admitia que a estrutura 

molecular explicaria as propriedades dos materiais de desviar, ou não, a luz 

polarizada. Essa ideia seria expressa claramente por Pasteur na memória 

“Recherche sur les propriétés spécifiques des deux acides qui composent 

l'acide racémique” de 1850, cuja publicação é considerada como um marco nos 

estudos sobre o tema, em trechos como por exemplo os que se segue: 

 

Uma circunstância muito feliz apresenta-se nos cristais que 

estudamos aqui. Eu tenho notado isso desde meu primeiro 

trabalho, e pode-se incluir vários exemplos deste fato, uma 

substância que tem verdadeiramente em sua constituição íntima 

essa assimetria especial, nós a vemos apontada pelo caráter do 

hemiedro cristalino.70  

 

Além da importância atribuída à atividade óptica, a tese referiu-se 

especificamente aos tartaratos.  Um dos seus trechos abordou as implicações 

estruturais da diferença entre os ácidos tartárico e paratartárico, e um dos dois 

pares isomórficos que Pasteur examinou mais de perto, com o polarímetro de 

                                            
69 Ibid. 
70 Pasteur, "Recherches sur les propriétés spécifiques des deux acides qui composent 

l'acide racémique," 61-62. 
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Jean-Baptist Biot (1774-1862), pertencia aos tartaratos (tartarato de potássio e 

amônio e tartarato simples de potássio).71 

Pasteur dedicou atenção especial ao valor da atividade óptica como um 

guia para a estrutura química, dizendo que os importantes trabalhos de Jean-

Baptiste Biot, sobre a atividade óptica dos líquidos tinham sido 

"demasiadamente desprezados pelos químicos".72 Norteado por esses 

trabalhos e usando o polarímetro de Biot para realizar os testes, Pasteur 

investigou diversos problemas, inclusive a relação entre a atividade óptica e a 

forma cristalina.73 Sua conclusão, baseada nestas observações, foi que as 

substâncias de forma cristalina idênticas tinham a mesma atividade óptica.  

 

O tartarato de potássio e amônio é isomórfico ao tartarato de 

potássio neutro. Eu dissolvi vinte e quatro gramas de tartarato de 

potássio em uma quantidade de água tal que o volume da 

dissolução fosse igual a cento e vinte centímetros cúbicos. A 

tabela que segue mostra um desvio dessa dissolução de 30,5º. 

Eu dissolvi, em outra parte, vinte e um gramas de tartarato de 

potássio e amônio em uma quantidade de água tal que o volume 

da dissolução fosse igual a cento e vinte centímetros cúbicos. O 

peso de vinte e um gramas é equivalente ao peso de vinte e 

quatro gramas de tartarato de potássio, tomando pela fórmula dos 

dois tartaratos.74 

 

                                            
71 Geison, A ciência particular de Louis Pasteur, 80. 
72 Pasteur, "Thèse de Physique,"20. 
73 Geison, 80. 
74 Pasteur, 27. 
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 Tabela apresentada por Pasteur em sua tese, mostrando os resultados obtidos no teste 

de desvio de luz. 

 

 Pasteur explicou que as diferenças nas medições do desvio da luz 

aconteceram pois, num primeiro momento não houve a dissolução de alguns 

cristais, mas o problema foi corrigido, como pode ser observado na terceira 

coluna.75 

A questão colocada por Pasteur no início da sua tese é então 

respondida:  

 

Que resultados devemos deduzir dessa tabela? Cabe lembrar que 

nós temos nas dissoluções os mesmos volumes e os mesmos 

pesos proporcionais aos pesos das moléculas. O resultado, no 

tubo de observação é que nós temos, num mesmo comprimento o 

mesmo número de moléculas; e como encontramos o mesmo 
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desvio, nós podemos enunciar que o resultado dessa experiência 

diz que as moléculas de dois corpos isomorfos desviam na 

mesma quantidade os raios luminosos.76 

 

Pasteur anunciou que o resultado dessa experiência confirma que, dois 

corpos isomorfos desviam na mesma quantidade, o plano de polarização dos 

raios luminosos.77 Esse trabalho foi o que norteou Pasteur aos seus estudos 

posteriores, sobre os cristais levogiros e dextrogiros do paratartarato de sódio e 

amônio. 

 

2.2 ISOMERIA ÓPTICA 

 

Os ácidos tartáricos e paratartárico também foram objetos de estudo de 

outros pesquisadores, com destaque ao cristalógrafo alemão Eilhard 

Mitscherlich (1794 – 1863).78 Os tartaratos formavam um grupo que oferecia 

um dos poucos exemplos então conhecidos do fenômeno de isomeria.79 

Em 1844, Mitscherlich anunciou ter encontrado uma exceção a esse 

padrão. Ele observou que o tartarato de sódio e amônio e o paratartarato de 

sódio e amônio, além de ter a mesma fórmula química, eram idênticos em 

outros aspectos, exceto que, as soluções do tartarato faziam o plano da luz 

polarizada girar para a direita (opticamente ativo), enquanto as soluções do 

                                            
76 Ibid. 
77 Ibid. 
78 Geison, 72. 
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paratartarato não exerciam nenhum efeito sobre a luz polarizada (opticamente 

inativo).80 

Pasteur correlacionou a diferença óptica entre os dois sais de sódio e 

amônio, com uma diferença estrutural que não havia sido levada em conta por 

Mitscherlich. O paratartarato de sódio e amônio podia ser separado em duas 

formas cristalinas distintas, idênticas sob todos os aspectos, exceto por serem 

imagens especulares.81 

Uma das formas exibia facetas hemiédricas microscópicas em sua 

extremidade direita, enquanto a outra exibia à esquerda, da mesma forma que 

nossa mão direita se relaciona com a esquerda:82 

 

Cristais dissimétricos L e R de tartarato de sódio e amônio.83 

 

A forma dextrogira era idêntica ao tartarato de sódio e amônio comum, a 

outra era uma versão levogira, até então desconhecida, do mesmo composto. 

Além disso, as soluções dessas duas formas cristalinas giravam o plano da luz 

polarizada em direções iguais, mas opostas, sendo uma opticamente ativa à 

direita, e a outra à esquerda. Quando se dissolviam e depois se combinavam 

pesos iguais desses cristais (levogiros e dextrogiros), o resultado era o 
                                            
80 Ibid. 
81 Ibid. 
82 Ibid. 
83 Imagem disponível em Pasteur, "Thèse," 90. 
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paratartarato de sódio e amônio, que não exercia nenhum efeito sobre a luz 

polarizada. As atividades ópticas eram iguais, mas opostas, e as duas formas 

cristalinas haviam se anulado.84 

 Quando Pasteur anunciou esses resultados, em 1848, no artigo 

"Recherches sur le dimorphisme", passou a ter um lugar de destaque dentro do 

cenário científico. Suas observações trouxeram grandes novidades para a 

química. Pode-se perceber facilmente que este foi um trabalho minucioso e 

demandou grande tempo e dedicação de Pasteur.  

O primeiro tomo do Oeuvres de Pasteur, reunido por Pasteur Vallery-

Radot, contém os trabalhos de Pasteur sobre este tema da química. São os 

primeiros trabalhos expressivos de sua carreira, e nota-se que não contam com 

a participação de colaboradores, como em trabalhos posteriores, nos quais, 

muitas vezes, percebemos uma participação maior dos colaboradores do que 

do próprio Pasteur, como no caso da raiva, abordado anteriormente no trabalho 

"Galtier, Pasteur e Roux: estudos sobre a raiva (1879 – 1885)." 

Pasteur demonstrou um interesse no campo da cristalografia por 

influência das aulas de seu professor Gabriel Delafosse (1796 – 1878).85 Os 

trabalhos de Pasteur no campo da atividade óptica, tiveram início a partir de 

uma proposta do químico August Laurent (1808 – 1853), professor da 

Faculdade de Bordeaux, membro da Academia de Ciências, já conhecido no 

meio científico.86 Pasteur trabalhou com Laurent nos anos de 1846 e 1847. 

A partir do reconhecimento pela sociedade científica de sua publicação 

"Recherches sur le dimorphisme", em 1848, Pasteur passa a ter uma nova 

                                            
84 Geison, 73. 
85 Geison, "Pasteur", 357. 
86 Vallery-Radot, 29. 



 
38 

 
posição na comunidade científica e, dali por diante, passou a ter Biot e Dumas 

como seus patronos. Naquele momento, Dumas era ministro da agricultura e 

eminente professor de várias instituições de Paris, como a Sorbonne, a École 

Polytechnique e a École Centrale des Arts et Manufactures. Dumas tinha 

posição política conservadora e foi nomeado senador no Segundo Império de 

Luís Napoleão. A posição política de Dumas era compatível com a de 

Pasteur.87 

 É notável que Pasteur não deixou passar em branco o destaque que 

suas pesquisas estavam recebendo naquele momento. Pasteur se desvinculou 

do químico Laurent, e se relacionou com personagens de destaque científico e 

político. A partir deste ponto, Pasteur passa a estar sempre envolvido em 

pesquisas que recebiam muita atenção, seja por sua importância econômica, 

social ou por ser foco de calorosos debates, por se tratarem de controvérsias e 

grandes mudanças no pensamento científico de um determinado momento.  

 

2.3 ATIVIDADE ÓPTICA DE SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS 

 

Pasteur iniciou seu trabalho sobre a fermentação do açúcar pela 

levedura no final de década de 1850.  Entre 1855 e 1857, Pasteur estabeleceu 

o papel da levedura na fermentação alcoólica, definindo a fermentação como 

um fenômeno fisiológico e a diferença entre a utilização aeróbia e anaeróbia do 

açúcar pelas leveduras. 

Durante o período que compreende desde suas primeiras publicações 

sobre a cristalografia (1847) até sua primeira publicação sobre a fermentação 
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(1857), Pasteur dedicou-se a inúmeras pesquisas sobre atividade óptica de 

certas substâncias, tais como: atividade óptica dos ácidos que compõe o ácido 

racêmico, fenômenos da polarização rotatória, pesquisas sobre o álcool 

amílico, o açúcar do leite, estudos sobre os cristais e as causas das variações 

das suas formas secundárias, dissimetrias dos produtos orgânicos naturais, 

transformações do ácido succínico em ácido tartárico, entre outros.88 

Em 1853, Pasteur publicou o texto "Transformation des acides tartriques 

em acide racémique. Découverte de l'acide tartrique inactif. Nouvelle méthode 

de séparation de l'acide racémique em acides tartrique droit et gauche." Nesse 

artigo Pasteur discute, entre outros assuntos, suas impressões a respeito do 

comportamento de certas substâncias em relação ao desvio da luz polarizada. 

Estas pesquisas sobre o comportamento de substâncias orgânicas formaram a 

base para suas pesquisas sobre a fermentação.89 

As pesquisas sobre substâncias como os tartaratos e ácido málico, 

levaram Pasteur a considerar que os compostos com atividade óptica 

(capacidade de desviar a luz) tinham origem a partir da atividade de 

organismos vivos, ou seja, se tratava de compostos orgânicos.90  

Nesse artigo de 1853, Pasteur discute suas primeiras impressões acerca 

do assunto: 

 

Esse desdobramento do ácido racêmico em ácidos 

tartáricos direito e esquerdo nos leva a conclusão, que o ácido 

tartárico direito ordinário pode se transformar artificialmente em 

                                            
88 Pasteur, Oeuvres I, 479. 
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seu inverso ácido tartárico esquerdo, consequência notável, cuja 

explicação será sem dúvida que, jamais, sob nenhuma 

circunstância, se fez um composto opticamente ativo sob a luz 

polarizada  produzido de um composto inativo, seja ele qual for, 

enquanto quase todas as substâncias elaboradas pela natureza 

nos organismos vegetais, são dissimétricas da mesma forma que 

o ácido tartárico.91 

 

Se a capacidade de desviar a luz polarizada era uma característica 

observada em compostos orgânicos e o ácido tartárico apresentava essa 

capacidade. Essa associação é a linha que conduz Pasteur às pesquisas sobre 

a fermentação. 

Em uma nova comunicação à Academia de Ciências de Paris, "Mémoire 

sur l'alcool amylique," em 1855, Pasteur afirma que, segundo suas pesquisas 

anteriores, ele já havia estabelecido que o álcool amílico, ao contrário do que 

se acreditava até então, era um material complexo, formado a partir de dois 

álcoois distintos, isômeros, sendo que um desvia a luz polarizada para o plano 

esquerdo, e o outro não apresenta atividade óptica:92 

 

O álcool amílico bruto, tal qual encontrado em abundância no 

comércio, é formado principalmente por uma mistura em 

proporções variáveis, de acordo com sua origem, de um álcool 

amílico ativo e um álcool amílico inativo sob a luz polarizada. As 

                                            
91 Pasteur, 164. 
92 Pasteur, Mémoire sur l'alcool amylique," 296-301. 
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propriedades químicas desses dois álcoois são exatamente 

iguais.93 

 

Nesse artigo, Pasteur revela um interesse em tentar resolver essa 

questão acerca do álcool amílico. Pasteur afirma que o traço mais interessante 

do álcool amílico era o fato dele representar a primeira exceção legítima ao que 

Pasteur acreditava ser uma "lei" de correlação hemiédrica,94 o que equivalia, na 

verdade, a estender ao nível microscópico e molecular a ideia de que existia 

uma correlação entre a estrutura química interna e a forma cristalina externa 

das substâncias.95 

 Geison afirma que Pasteur estava tentando estabelecer essa "lei de 

correlação hemiédrica". Apesar de não dar este nome às suas pesquisas, é 

possível observar em um dos trabalhos de Pasteur sobre isomorfismo entre 

corpos isômeros96 que a afirmação de Geison é bastante plausível. Essa "lei" 

da correlação hemiédrica é originária das observações de Pasteur das formas 

hemiédricas levogiras e dextrogiras dos tartaratos, qualquer substância que 

fosse assimétrica no nível molecular deveria ser assimetricamente hemiédrica 

em sua forma cristalina e opticamente ativa em solução, uma vez que a 

atividade óptica indicaria uma assimetria molecular interna e não detectável97.  

Essa ideia de Pasteur é evidenciada pelo seguinte trecho de sua 

memória “Recherches sur les proprietés specifiques des deux acides qui 

composent l’acide racemique”: 

 
                                            
93 Ibid., 276. 
94 Pasteur, "Mémoire sur l'alcool amylique," 276. 
95 Geison, 119. 
96 Pasteur, "Isomorphisme entre les corps isomères," 1259-1264. 
97 Geison, 119. 
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A dissimetria da forma pode, por outro lado, não ser mais que 

uma consequência do modo de agregação das moléculas do 

cristal, que se dá provavelmente no quartzo. Ou, em último caso, 

a estrutura cristalina uma vez destruída, não possui mais 

dissimetria, não possui mais o fenômeno de polarização rotatória 

possível, e a substância, ao estado de dissolução, não pode 

desviar o plano de polarização da luz. Ela desvia no estado 

cristalizado.98 

 

No caso do álcool amílico, apesar de um criterioso estudo cristalográfico 

de seus dois isômeros e respectivos derivados, Pasteur não conseguiu 

encontrar nenhuma prova de facetas hemiédricas na forma opticamente ativa 

da substância, como exigia sua lei.99 

 A partir do momento em que Pasteur tentou estabelecer uma lei de 

correlação hemiédrica, ele passou a realizar uma série numerosa de 

experimentos para tentar estender a lei pois, a atividade óptica das substâncias 

verdadeiramente isomórficas teriam de ser rigorosamente idênticas para validar 

a lei.100 Por causa desse padrão rigoroso, Pasteur encontrou um grande 

número de exceções à sua lei de correlação hemiédrica e o álcool amílico foi 

uma delas.  

É interessante destacar que, segundo consta em seus trabalhos e 

publicações, Pasteur passou um longo período no início de sua carreira 

tentando validar essa sua lei da correlação hemiédrica. Esse período de 1848 
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até 1857, antes da sua primeira publicação sobre a fermentação, está repleto 

de experimentos e um notável esforço de Pasteur em estabelecer sua lei. Tal 

fato é bastante compreensível, se levarmos em consideração o seguinte 

cenário: um cientista,  com alguns trabalhos que ganharam uma certa 

notoriedade, tentando se estabelecer dentro de um meio concorrido. Seria 

bastante conveniente conseguir estabelecer uma lei dentro da química. Mas 

isso não foi possível.  

A partir das pesquisas sobre a atividade óptica de compostos como os 

tartaratos e ácido málico, Pasteur concluiu que os compostos orgânicos 

possuem atividade óptica. Tendo esta conclusão bem estabelecida, a partir de 

inúmeras observações de compostos orgânicos e inorgânicos, Pasteur formou 

sua base para posteriores pesquisas a respeito do processo da fermentação, 

relacionando este fenômeno com a vida. 

Mas essa ideia era bem polêmica na época. Muitos cientistas envolvidos 

no assunto defendiam que as alterações causadas na matéria, classificadas 

como fermentação, eram de origem química e não provocada por organismos 

vivos. 

 

2.4 ESTUDOS SOBRE A FERMENTAÇÃO 

 

Em agosto de 1857, Pasteur publicou seu primeiro artigo sobre a 

fermentação: Mémoire sur la fermentation appelée láctica.101 Esse artigo foi 

entregue à Sociedade de Ciências, Agricultura e Arte de Lille e é considerado 
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um marco na mudança de área de interesse de Pasteur: da cristalografia para 

a fermentação.102 

Nesse período foi criada a Faculdade de Ciência de Lille, local 

conhecido como "coração industrial", muito próspero na França. A ideia da 

fundação dessa Faculdade de Ciência era fazer o conhecimento científico 

influir nas indústrias químicas e de cerveja locais. Pasteur assumiu o cargo de 

decano nessa nova faculdade e em seu discurso de posse deixou claro que 

esse seria realmente o seu objetivo. Em seus cursos, Pasteur ensinava os 

princípios e técnicas de branqueamento, extração e refino do açúcar e, em 

especial, da fabricação do álcool de beterraba, atividade que movimentava a 

indústria em Lille.103 

Conforme relato do livro La vie de Pasteur, nesse período, Pasteur 

estava envolvido com industriais locais e dedicava-se a resolver problemas de 

ordem prática dentro da indústria, problemas relacionados a fermentação 

alcoólica.104 

Nesse artigo, Pasteur se concentra em suas observações que indicavam 

que os líquidos fermentantes eram opticamente ativos, assim como muitas 

outras substâncias consideradas orgânicas. 

Quando Pasteur iniciou a pesquisa para seu doutorado, seus mentores 

Jean-Baptiste Biot e Auguste Laurent, já haviam chamado atenção para o fato 

de que muitas substâncias naturais (como a cânfora, os açúcares, o óleo de 

terebintina, a nicotina e o próprio ácido tartárico), exibiam atividade óptica 

quando em solução, ao passo que nenhuma substância inorgânica revelava 

                                            
102 Geison, 111. 
103 Ibid., 114. 
104 Vallery-Radot, 60 – 72. 



 
45 

 
possuir essa propriedade ao ser dissolvida.105 Laurent, em meados de 1840 já 

havia afirmado que, alguns álcalis orgânicos, como a nicotina, eram 

opticamentes ativos em estado natural, mas opticamente inativos em suas 

formas sintéticas ou artificialmente preparadas106. 

Pasteur se dedicou inicialmente ao problema da fermentação pelo fato 

do álcool amílico não se encaixar na "lei" da correlação hemiédrica, mas o 

álcool amílico era um entre muitos outros produtos opticamente ativos da 

fermentação. Mas esse certamente não foi o único motivo que levou Pasteur a 

se dedicar ao assunto, temos que levar em conta a grande importância 

econômica da fermentação, ou seja, este não era um assunto supérfluo e suas 

pesquisas receberiam muita atenção. Devemos também lembrar que Pasteur 

estava, nessa época, na Faculdade em Lille, um dos principais polos industriais 

da França naquele período.  

Dentre os diversos compostos orgânicos, que apresentavam atividade 

óptica, Pasteur iniciou seus trabalhos sobre a fermentação tratando sobre os 

álcoois amílicos, sendo este o ponto principal de sua primeira publicação sobre 

o tema. 

Segundo Pasteur, a similaridade entre as estruturas dos  álcoois 

amílicos é extrema: 

  

Mas o que deu (a esses álcoois) valor especial para os estudos 

na direção que tomei é que eles ofereceram a primeira exceção 

conhecida a lei de correlação de hemiedria e dos fenômenos 

moleculares rotativos. Resolvi então fazer um estudo aprofundado 

                                            
105 Geison,  123. 
106 Ibid. 
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dos dois álcoois amílicos, para determinar, se possível, as causas 

de sua produção simultânea e sua origem verdadeira, em relação 

às quais certas idéias preconcebidas me levam a não 

compartilhar da visão comum. A constituição molecular dos 

açúcares me parece muito diferente daquela do álcool amílico.107  

 

Pasteur afirmou acreditar que  as propriedades ópticas do álcool amílico 

só poderiam ser explicadas, em se supondo, que a assimetria surgia de algum 

modo em sua produção durante o processo de fermentação. Por esse motivo, 

Pasteur decide estudar a influência que o fermento poderia ter na produção dos 

álcoois amílicos, pois ele afirma que sempre vê esses álcoois surgirem no 

processo de fermentação.108 Pasteur afirmou que seu objetivo nesse caso seria 

traçar um vínculo entre os fenômenos da fermentação e o caráter da assimetria 

molecular que é típico das substâncias orgânicas.109 

Nessa primeira memória sobre a fermentação, Pasteur se preocupa em 

justificar sua mudança de foco, da cristalografia para a fermentação: 

 

Esta é uma oportunidade e uma razão para novas experiências 

sobre as fermentações. Mas, como em muitas vezes acontece em 

tais circunstâncias, meu trabalho tem crescido pouco a pouco e se 

desviou de seu sentido original, de modo que os resultados que 

eu publico hoje parecem estranhos em relação a meus estudos 

anteriores. Eu espero poder posteriormente relacionar os 

                                            
107 Pasteur, "Mémoire sur la fermentation appelèe lactique," 3. 
108 Ibid., 4. 
109 Ibid. 
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fenômenos da fermentação e a característica da dissimetria 

molecular própria das substâncias orgânicas110. 

 

Pasteur continua sobre suas impressões acerca do álcool amílico: 

 

Mas eu acho que o grupo molecular do álcool amílico é 

muito distante do açúcar do qual ele deriva e mantém um arranjo 

assimétrico de seus átomos (...) No entanto, eles são suficientes 

para me determinar a estudar o que pode ser a influência da 

fermentação na produção de dois álcoois de amílicos. Porque 

sempre vemos que estes álcoois eles são originários da operação 

de fermentação e isso ainda é mais um convite a perseverar na 

resolução destas questões. Confesso que na verdade a minha 

pesquisa tem sido muito dominada pelo pensamento de que a 

constituição do corpo, uma vez que é considerado em termos de 

sua simetria ou assimetria molecular, todas as coisas são iguais e 

desempenham um papel significativo nas leias mais íntimas da 

organização dos seres vivos e intervém em suas propriedades 

fisiológicas mais ocultas.111 

 

Seu foco agora estava voltado para a assimetria molecular de caráter 

orgânico, ou seja, relacionada a ação de um organismo vivo, que para Pasteur, 

estava claramente conectado a este fenômeno.  

                                            
110 Ibid. 
111 Ibid. 
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Segundo Pasteur, as condições materiais de preparação e produção do 

ácido láctico eram bem conhecidas pelos químicos: todos os químicos sabiam 

que “adicionando na água açucarada, um material contendo azoto como 

caseína, glúten, membranas animais, fibrina, albumina, etc., o açúcar se 

transforma em ácido láctico”. Mas a explicação dos fenômenos, segundo 

Pasteur, era muito obscura.112 

Como citado anteriormente, esse era um assunto polêmico naquele 

momento. A longa discussão entre as reações "puramente químicas" e a 

fermentação, teve como um dos pontos principais na época a controvérsia 

entre Pasteur e outros cientistas de destaque como Marcellin Pierre Eugène 

Berthelot (1827 - 1907), Justus von Liebig (1803 – 1873) e Jacob Berzelius 

(1779 – 1848).113  

Essa visão biológica da fermentação foi contestada por Liebig e 

Berzelius, que insistiam em que o processo era puramente químico.114 A 

postura de ambos cientistas era baseada realmente em processos químicos, 

que eram considerados análogos à fermentação. Esse tipo de debate 

aconteceu com grande frequência, pois analisando alguns artigos sobre o 

assunto e até mesmo nos originais de Pasteur, podemos notar uma variedade 

de usos da palavra “fermento” ou “fermentação", as quais não tinham distinção 

naquele momento.  

 Sobre a posição dos cientistas, Pasteur comenta em seu texto: 

 

                                            
112 Pasteur, "Mémoire sur la fermentation appelèe lactique,"6. 
113 Barnett, 760. 
114 Geison, A ciência particular de Louis Pateur,  130. 
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Assim, os fatos parecem muito favoráveis às ideias de Liebig ou 

às de Berzelius. Aos olhos do primeiro, o fermento é uma 

substância excessivamente alterável, que se decompõe e excita a 

fermentação devido a alteração que se constata pela 

decomposição do grupo molecular do material fermentável.  

Essas opiniões obtêm a cada dia um novo crédito. Pude consultar 

os trabalhos de Fremy e Boutron sobre a fermentação láctica, as 

páginas que tratam da fermentação e dos fermentos estão de 

acordo com o trabalho de Berthelot sobre a fermentação alcóolica. 

Esses trabalhos concordam em rejeitar a ideia de qualquer 

influência da vida na causa dos fenômenos dos quais nos 

ocupamos. Eu vejo isso de uma maneira totalmente diferente.115 

 

 Fica clara a posição de Pasteur em relação a de outros químicos que 

também estavam envolvidos no estudo da fermentação. Pasteur já havia 

deixado clara a ideia de que os compostos orgânicos eram opticamente ativos, 

e se a fermentação resultava em produtos opticamente ativos, para ele havia a 

ação de organismos vivos no processo. Os químicos Liebig e Berzelius 

defendiam a ideia da fermentação como fenômeno puramente químico. O 

ponto principal defendido por esses dois químicos era a comparação da 

fermentação com processos análogos, considerados como fermentação, porém 

hoje conhecidos como processos enzimáticos. Como citado anteriormente, 

havia um largo uso da palavra fermento, e ambos estavam comparando a 

                                            
115 Pasteur, "Mémoire sur la fermentation appelèe lactique," 7-8. 
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fermentação láctica e alcóolica com as "fermentações" digestivas da pepsina 

por exemplo.116 

 Em 1860, Marcelin Bethelot publica o artigo "Sur la fermentation 

glucosique du sucre de canne,"117 no qual ele discute suas impressões, a partir 

de experimentos realizados por ele mesmo, sobre a levedura e seu papel no 

processo da fermentação. 

Entre as alterações que o açúcar da cana sofre sob influência da 

levedura de cerveja, uma das mais notáveis é a metamorfose em açúcar 

invertido, cujo poder rotatório é contrário ao do açúcar primitivo, por isso o 

nome "açúcar invertido."118 Berthelot se questiona a respeito:  

 

O que caracteriza o fenômeno da inversão? É devido a uma ação 

especial da levedura ou a inversão do açúcar da cana resulta de 

alguma influência secundária, de ordem química e independente 

da ação do fermento?119  

 

Berthelot cita que, em outros trabalhos realizados por químicos daquele 

momento, partilhava-se a ideia de que a formação do açúcar invertido tem a 

ver com a produção constante do ácido succínico. Esse processo não teria 

nada a ver com os glóbulos de levedura, os quais não teriam o poder de 

transformar a estrutura do açúcar: 

 

                                            
116 Geison,131. 
117 Berthelot, Sur la fermentation glucosique du sucre de canne, 980 – 986. 
118 Ibid, 980. 
119 Ibid. 
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As experiências que tenho feito pertencem a duas categorias. Na 

primeira, eu procurei observar se o ácido succínico, empregado 

nas mesmas condições para fermentação, possui realmente a 

propriedade de inverter o açúcar da cana. Na segunda, eu realizei 

a fermentação alcóolica, agora em líquido alcalino, no qual se 

exclui toda ação e influência do ácido. Se esses experimentos 

comprovarem que a inversão do açúcar é realmente produzida 

pela levedura da cerveja, eu vou estudar sua ação 

separadamente.120 

 

Em seus resultados, Berthelot declara que suas pesquisas 

trouxeram uma nova luz sobre a natureza da levedura e sobre os 

fenômenos que ela determina. Ele afirma que a pesquisa de Pasteur já 

havia determinado que a levedura é constituída por um "vegetal 

micodérmico," e então ele apresenta suas conclusões: 

 

Em função das minhas novas pesquisas, eu pude observar que 

esse vegetal não altera o açúcar em virtude de um ato fisiológico, 

mas simplesmente porque os fermentos têm a propriedade de 

secretar (o ácido succínico), da mesma maneira que a cevada 

secreta a diástase, as amêndoas secretam a emulsina, o 

pâncreas de um animal secreta a pancreatina, e o estômago 

desse mesmo animal secreta a pepsina.121 

 

                                            
120 Ibid., 981. 
121 Ibid., 983. 
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Essa não distinção entre o processo de ação enzimática e o processo 

biológico foi o principal ponto de controvérsia entre Pasteur e Berthelot. O 

termo "fermentação" poderia ser empregado tanto para a fermentação 

propriamente dita, quanto para reações enzimáticas ou putrefação. Ou seja, a 

fermentação naquele momento consistia no processo de modificação da 

matéria, sem haver a distinção entre o processo biológico ou enzimático. 

 

2.5 FERMENTAÇÃO ALCÓOLICA  

 

Como citado anteriormente, Pasteur ingressou nos estudos sobre a 

fermentação com seu primeiro trabalho apresentado em 1857, em Lille. Em 

1858 Pasteur publicou o artigo "Sur la fermentation alcoolique,"122 no qual ele 

deixa claro que, a fermentação alcoólica produzia não apenas ácido carbônico 

e álcool etílico, mas também glicerina e ácido succínico.123 

Em 1860, Pasteur publica o artigo "Mémoire sur la fermentation appelée 

alcoolique," o qual trata sobre um assunto de grande interesse e grande 

importância econômica: 

 

Eu chamo de fermentação alcoólica a fermentação do açúcar sob 

ação do fermento que tem o nome de levedura da cerveja. Esta é 

a fermentação da qual resulta o vinho e todas as bebidas 

alcoólicas.124 

  

                                            
122 Pasteur, "Sur la fermentation alcoolique," 179-180. 
123 Barnett, 760. 
124 Pasteur, "Memoire sur la fermentation alcoolique," 323. 
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Pasteur procurava estabelecer uma equação para fermentação alcoólica 

e tentou alguns métodos, dos quais, como ele escreveu "o mais simples de 

todos funcionou". O açúcar foi posto a fermentar num recipiente calibrado, 

inicialmente cheio de mercúrio, no qual as substâncias necessárias foram 

introduzidas sucessivamente. Era necessário utilizar apenas uma pequena 

quantidade de açúcar, por causa do nível de gestão de mercúrio em grandes 

recipientes. Os recipientes que foram utilizados tinham um volume de 350-450 

cm3, com pescoço incluído.125 

Um frasco com pescoço longo graduado foi invertido em relação ao 

mercúrio. Inicialmente Pasteur colocou nesse frasco 1.400 g de açúcar, em 

seguida, 0,3 g de fermento fresco lavado. Finalmente introduziu no balão  8.980 

g de água a 15 º C, e incubou o material a uma temperatura de 25 a 33 º C. 

Quinze dias após o final da fermentação, a solução de Fehling foi utilizada para 

verificar se todo o açúcar havia desaparecido. O volume de CO2, também foi 

medido.126 

 Apesar dos experimentos com o objetivo de obter uma equação 

consistente para a fermentação, baseado em seus resultados experimentais, 

Pasteur afirma que há uma grande dificuldade para se formular uma equação 

para fermentação. Segundo ele mesmo, isso ocorreu devido a ignorância das 

fórmulas empíricas de alguns dos compostos envolvidos.127 Outro ponto que 

gerou  dificuldade foi a sua tentativa de incluir na equação o glicerol e ácido 

succínico, que são subprodutos da fermentação alcoolica. Ele sugeriu 

provisoriamente as equações: 

                                            
125 Ibid. 351. 
126 Ibid. 352. 
127 Ibid. 353. 
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Equações sugeridas por Pasteur para descrever a fermentação alcoólica e para as 

reações resultantes em ácido carbônico e ácido succínico.128 

 

 

Apesar de todos os experimentos, Pasteur admite a dificuldade encontrada 

para estabelecer as equações relacionadas a fermentação e afirma: “a ciência 

é muito pouco avançada para esperarmos colocar numa equação química uma 

ação relativa a um fenômeno vital”.129 

 

2.6 SOBRE OS FERMENTOS 

 

Em 1861 Pasteur teve duas publicações sobre a natureza dos 

fermentos. No trabalho "Sur les ferments"130 ele trata de suas novas 

observações sobre a levedura e as relações entre seu modo de crescimento e 

                                            
128 Ibid. 352-353. 
129 Ibid. 352.  
130 Pasteur, Sur les ferments, 61-63. 
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suas propriedades, como ela age em contato com o gás oxigênio do ar ou com 

o gás carbônico do começo da fermentação.  

Segundo ele, a levedura, semeada em um líquido açucarado 

albuminoso, inteiramente privado das menores quantidades de ar, se multiplica, 

aumentando sua massa e determina a fermentação do açúcar. A levedura pode 

então viver e provocar a fermentação, nos líquidos onde ela é semeada sem 

haver o menor traço de gás oxigênio livre.131 

Segundo as observações de Pasteur, a levedura da cerveja era diferente 

dos demais seres microscópicos, os quais eram chamados de vegetais 

inferiores, por ter a capacidade de viver sem oxigênio livre. 

Ainda em 1861, Pasteur publicou "Expériences et vues nouvelles sur la 

nature des fermentations"132 no qual apresenta suas novas impressões sobre o 

fermento, afirmando que cada tipo de fermentação tinha seus seres 

organizados distintos, os quais ele considerava a causa do "fenômeno 

misterioso". Pasteur explica que, em seus estudos, estava isolado os fermentos 

para encontrar provas experimentais de sua organização e que, em 

experimentos anteriores já havia anunciado que o fermento butíruco é um 

animálculo infusório, um ser organizado, que se move e se reproduz da mesma 

maneira que os seres chamados pelos naturalistas de vibriões. Pasteur afirmou 

que o movimento e a reprodução do fermento butírico são as provas evidentes 

de sua organização.133 

Pasteur novamente ressaltou que os fermentos se caracterizam por viver 

sem ar e realizar a fermentação. Ele menciona que a ciência divide os seres 

                                            
131 Pasteur, 61. 
132 Pasteur, "Expériences sur la nature des fermentations," 1260-1264. 
133 Ibid., 1261-1262. 
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em dois Reinos (animal e vegetal), mas naquele momento ele acredita que a 

capacidade de viver sem ar e de fermentar são características que separam os 

fermentos dos seres pertencentes a esses dois Reinos: 

 

As pequenas plantas não podem ficar sem oxigênio como os 

animálculos inferiores. E, da mesma forma que os animálculos 

infusórios comuns, essas plantas não tem a capacidade de 

fermentar. Os fenômenos químicos que eles determinam em seus 

alimentos são de ordem nutricional, na qual o peso dos alimentos 

assimilados corresponde ao peso dos tecidos transformados por 

sua influência. As coisas são bem diferentes em relação ao 

vibrião da fermentação butírica, pois vive sem gás oxigênio livre e 

faz fermentação.134 

 

Para Pasteur, esses seres não poderiam ser animais, nem vegetais, pois 

nenhum ser pertencente a estes Reinos poderia viver sem ar ou ser capaz de 

fazer a fermentação. Pasteur não chega a propor um novo Reino, talvez por 

ainda considerar não conhecer tão profundamente a natureza dos "seres 

fermentadores", mas podemos perceber que para ele, esses seres não se 

encaixavam nos domínios dos Reinos Animal e Vegetal. 

No caso da levedura da cerveja, Pasteur afirma que esta pode viver com 

ou sem a presença de oxigênio: 

 

                                            
134 Ibid. 
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Quando está em contato com o oxigênio, a levedura da cerveja se 

comporta de maneira comparável às plantas e animálculos 

inferiores. Porém, a pequena planta celular chamada vulgarmente 

de levedura da cerveja faz fermentação, e é essa característica 

que a diferencia de todos os outros seres inferiores.135 

 

Pasteur continuou suas pesquisas acerca dos fermentos. Em 1876 

publicou "Études sur la bièrre", onde declarou não estar preocupado em dar 

nomes e classificar os organismos microscópicos que observava, mas sim em 

compreender o seu caráter fisiológico.136 

De acordo com as observações de Pasteur, os compostos que 

caracterizam os organismos vivos possuiriam uma qualidade que os distinguiria 

dos compostos produzidos no laboratório. Segundo ele, em todo ser vivo, 

existe uma assimetria que não pode ser imitada pela experimentação. 

As pesquisas de Pasteur apontavam então que determinados compostos 

químicos só se formavam na presença de microrganismos, como os compostos 

orgânicos com atividade óptica. Pasteur afirmou que um composto com 

atividade óptica não seria produzido, em nenhuma circunstância por um corpo 

não vivo.  

Pasteur utilizou-se desses princípios para fundamentar a ideia de que a 

fermentação seria um processo proveniente da ação de organismos vivos. O 

debate a respeito da natureza da fermentação se deu principalmente por causa 

da não distinção entre processos biológicos e enzimáticos.  

                                            
135 Ibid.,1263. 
136 Barnett, 765. 
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A discussão de Pasteur sobre a fermentação láctica estabeleceu alguns 

conceitos a respeito do processo: a concepção de que a fermentação era um 

processo biológico, relacionado a atividade de organismos vivos; a noção da 

variação no processo de fermentação e que existiam diferentes organismos 

vivos envolvidos em cada processo; cada tipo de fermento era responsável 

pela formação de determinados produtos. 

A partir de suas conclusões acerca da ação de corpúsculos orgânicos, 

micróbios, no processo de fermentação, Pasteur passou a considerar que, da 

mesma forma que os microrganismos poderiam alterar os compostos 

fermentáveis, seria possível que os mesmos pudessem alterar um outro ser 

vivo, causando certos tipos de doenças. Foi essa hipótese que norteou os 

trabalhos posteriores de Pasteur, como veremos a seguir no caso da 

putrefação.  
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3 PUTREFAÇÃO 

 

A partir de suas pesquisas sobre a cristalografia e fermentação, Pasteur 

passou a defender a ideia de que o microrganismo era capaz de alterar a 

matéria. Partindo desse conceito, Pasteur estendeu a discussão para a 

alteração dos seres vivos, defendendo que o microrganismo poderia ser 

responsável pelo processo de putrefação e posteriormente levou essa 

discussão para as doenças. Neste capítulo trataremos das discussões de 

Pasteur sobre a putrefação. 

 Em cinco de setembro de 1867, Pasteur escreveu uma carta ao 

Imperador da França, Napoleão III. Nessa carta, Pasteur explicava que suas 

pesquisas sobre as fermentações e sobre o papel do microrganismo, abriram 

sua visão sobre a química fisiológica desses seres, relacionados à indústria 

agrícola e aos estudos médicos. Segundo Pasteur, seu objetivo era descobrir a 

causa das doenças pútridas ou contagiosas. Com esta carta, Pasteur 

conseguiu as verbas necessárias para montar seu laboratório.137 

 A primeira publicação de Pasteur abordando o tema putrefação foi 

“Recherches sur la putréfaction” de 1863. Nesse texto, Pasteur citou a 

definição do processo de putrefação utilizado naquele momento: “quando as 

matérias animais ou vegetais se alteram espontaneamente, liberando gases 

fétidos, isso é denominado putrefação”.138  

Pasteur iniciou seu trabalho apresentando os objetivos de sua pesquisa. 

Segundo ele, esta definição apresentava falhas, pois a putrefação seria um 

                                            
137Vallery-Radot, 205. 
138 Pasteur, “Recherches sur la putréfaction,” 1189. 
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fenômeno mais amplo do que se imaginava até então e poderia ser análogo a 

outros processos, como a fermentação, por exemplo. Nesse sentido é de se 

notar que o "Recherches sur la putréfaction" foi publicado na mesma época em 

que Pasteur se dedicava aos estudos sobre a fermentação.  

 A importância dessa pesquisa, justificou Pasteur, era buscar 

compreender melhor as doenças classificadas pelos médicos “antigos”139 como 

doenças pútridas. Esse objetivo, de compreender a doenças pútridas, havia 

guiado médicos que, no século anterior, haviam se dedicado às experiências 

sobre as chamadas matérias sépticas e antissépticas, como o médico John 

Pringle (1707 – 1782), com o objetivo de esclarecer as observações feitas em 

pacientes do exército.140 

 Ainda no mesmo texto sobre putrefação, Pasteur declara que foram seus 

estudos sobre a fermentação que o levaram a considerar a ação de 

microrganismos no processo de putrefação que, assim como a fermentação, 

também havia sido inicialmente  atribuída apenas as reações químicas: 

"minhas pesquisas sobre as fermentações me conduziram naturalmente para 

este estudo, ao qual resolvi me dedicar, sem maiores preocupações com o 

perigo ou repugnância que ele inspira."141 

 O objetivo principal de Pasteur nesse trabalho apresentado à Academia, 

era exclusivamente voltado para a determinação da causa do fenômeno. O 

resultado geral do seu trabalho se resumia a seguinte afirmação: “a putrefação 

é determinada por fermentos orgânicos de gênero Vibrion”.142 

                                            
139 Termo usado por Pasteur.  
140 Pasteur, “Recherches sur la putréfaction,”  1189. 
141 Ibid. 
142 Ibid., 1190. 
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 Pasteur apontou seis espécies de vibriões envolvidos no processo de 

putrefação:1431. Vibrio lineola, 2. Vibrio tremulans, 3. Vibrio subtiles, 4. Vibrio 

regula, 5. Vibrio prolifer, 6. Vibrio bacillus. 

Segundo Pasteur, essas espécies já eram conhecidas. Elas  aparecem 

descritas detalhadamente no livro “A History of Infusoria”144, organizado a partir 

da obra “Die Infusionsthierchen” do naturalista alemão Christian Gottfried 

Ehrenberg (1795 – 1876). 

Nesse livro, pode-se encontrar descrições detalhadas sobre aspectos 

relacionados a forma de vida microscópica presente nas águas e fluídos de 

animais e vegetais, chamadas de “infusórios”. O naturalista Ehrenberg detalha 

os aspectos morfológicos e fisiológicos desses seres, além de separar os que 

seriam de origem animal e os de origem vegetal. Os seres de origem animal 

são chamados de “animálculos”. Ehrenberg também explica onde esses 

animálculos poderiam ser encontrados em locais como “fundo de lagos frios, 

cuja superfície está coberta de gelo”145. Além disso, considera que tais seres 

necessitam da presença de ar e que poderiam morrer sob sua privação. 

 Pasteur afirmou que seu papel, em relação ao estudo dos vibriões, era 

identificar as diferenças entre eles e a reação a mudanças no ambiente onde 

vivem. Pasteur chamou essas seis espécies de vibriões “seis espécies de 

fermentos animais”, os fermentos da putrefação. Além disso, Pasteur diz que 

reconheceu que as seis espécies de vibriões deviam viver sem a presença de 

oxigênio livre e que pereciam em contato com o mesmo. 

Entre os animálculos citados por Ehrenberg, podemos notar que, a partir 

                                            
143 Ibid. 
144 Pritchard, A History of Infusoria, Living and Fossil. 
145 Ibid., 135. 
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de suas descrições, estavam incluídos os que conhecemos hoje como 

bactérias e protozoários, mas Ehrenberg atribui características de animais 

complexos a esses seres, como a presença de um sistema digestório simples e 

de olhos rudimentares. Apesar da riqueza de detalhes a respeito dos 

animálculos, Ehrenberg não cita nenhuma ação dos mesmos, possivelmente 

relacionadas a fenômenos que poderiam afetar a saúde de um indivíduo.  

Apesar de se utilizar da classificação dos organismos de Ehrenberg, 

Pasteur defende que os tais fermentos animais, considerados por ele como 

capazes de afetar a saúde humana, vivem na ausência de oxigênio. Pasteur já 

havia apresentado esta ideia e agora descreve um segundo exemplo de 

fermentos animais do gênero “vibrio”, os quais também podem viver sem o 

oxigênio livre. O primeiro vibrião descrito por Pasteur como capaz de viver sem 

oxigênio livre, foi o vibrião da fermentação butírica146. 

 Pasteur afirma que as condições sob as quais a putrefação se manifesta 

podem variar consideravelmente e propõe: 

 

 Vamos supor, num primeiro exemplo, o caso de um líquido, que 

contenha a substância pútrida, o qual todas as partes tenham sido 

expostas ao contato com o ar. Esse líquido pode tanto ser 

colocado num recipiente fechado, quanto num recipiente aberto, 

tendo uma abertura mais ou menos larga. Vou examinar o que 

ocorre sucessivamente nos dois casos.147 

 

                                            
146 Pasteur, "Expériences sur la nature des fermentations," 1260-1262. 
147 Pasteur, “Recherches sur la putréfaction,” 1190. 
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 Sobre o primeiro caso (recipiente fechado), Pasteur inicia afirmando que 

o fenômeno da putrefação demora um certo tempo para se manifestar e esse 

tempo varia de acordo com a temperatura, neutralidade, alcalinidade ou acidez 

do líquido. Sob as condições favoráveis, um mínimo de 24 horas é necessário 

para que o fenômeno comece a se manifestar. Num primeiro período, acontece 

um movimento interno  no líquido, cujo efeito, segundo Pasteur, é retirar 

integralmente o oxigênio do ar que está dentro do recipiente e de substituir pelo 

gás carbônico.148 

O desaparecimento total do oxigênio, num meio neutro ou levemente 

alcalino é devido, em geral, ao desenvolvimento de pequenos infusórios: 

Monas crepusculum e Bacterium termo. Quando a exaustão do oxigênio na 

solução se completa, tais infusórios perecem e formam um precipitado no 

fundo do recipiente. Pasteur diz ter observado que, se por acaso, o líquido não 

contém os germes fecundos do fermento, ele ficará indefinidamente nesta 

condição, sem que ocorra putrefação nem a fermentação.149 

 Segundo Pasteur, o efeito descrito acima é raro e  costuma acontecer 

mais frequentemente quando o oxigênio da solução desaparece. Os vibriões do 

fermento que não necessitam do gás começam a aparecer e a putrefação 

começa imediatamente. O processo se acelera de forma gradual seguindo 

progressivamente o desenvolvimento dos vibriões: 

 

A putrefação se torna tão intensa que a observação de uma única 

gota ao microscópio é muito desagradável. O odor fétido depende 

principalmente da proporção de enxofre que a substância contém. 

                                            
148 Ibid., 1191. 
149 Ibid. 
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O odor é pouco perceptível quando a matéria não contém enxofre, 

como por exemplo a fermentação de matéria albumínica. O 

mesmo caso com a fermentação butírica; e depois dos meus 

experimentos, a fermentação butírica deve ser considerada como 

um fenômeno exatamente da mesma ordem que a putrefação. 150 

 

Sendo assim, Pasteur concluiu que, no primeiro caso da infusão contida 

num recipiente fechado, o ar não é necessário para que o fenômeno ocorra. 

Além disso, ele observou que, se o oxigênio contido no recipiente não for 

removido por determinados “seres”, a putrefação não vai ocorrer, pois o 

oxigênio faz com que os vibriões pereçam.151 

Pasteur inicia então a análise do líquido contido no recipiente aberto, 

aquele cujo material teve contato direto com o ar, contido num recipiente de 

boca larga. Ele destaca, que nesse caso os micróbios não perecem, mas se 

propagam amplamente pela superfície do líquido, o qual está em contato com o 

ar. Eles formam então uma película fina, a qual vai gradualmente engrossando 

e, por consequência acaba se despedaçando e se acumula no fundo do 

recipiente. Essa película, associada à diversidade dos bolores, acabaria 

servindo como uma proteção contra o gás oxigênio, evitando o contato do 

líquido com o mesmo. Isso permitiria o desenvolvimento dos vibriões 

fermentadores, pois o recipiente ficaria como se estivesse fechado. O líquido 

pútrido é o meio de diferentes reações, como descreve Pasteur: 

 

                                            
150Ibid. 
151Ibid. 



 
65 

 
Os vibriões, por um lado, vivendo sem a presença do oxigênio 

atmosférico no interior do líquido, atuam na fermentação, 

transformando substâncias nitrogenadas em substâncias mais 

simples, embora ainda sejam complexas. As bactérias e os 

bolores consomem os mesmos produtos, transformando-os em 

compostos mais simples, como água, amônia e ácido 

carbônico.152 

 

Com base nas observações realizadas nesse experimento, Pasteur 

concluiu que a putrefação ocorreria de maneira mais rápida e destrutiva 

quando a matéria estivesse em contato com o ar. Para embasar esta sua 

afirmação, ele citou alguns exemplos. Um deles é a putrefação do lactato de 

cálcio (nesse caso, Pasteur explica que usou o termo “putrefação” com o 

mesmo sentido que “fermentação”): 

 

Os vibriões-fermento vão transformar o lactato em diversos 

produtos, um deles é sempre o butirato de cálcio. Este novo 

produto não é decomposto pelo vibrião que causou sua formação 

e esta substância permanecerá, indefinidamente, no líquido sem 

qualquer alteração. Mas, repetindo o mesmo procedimento, agora 

em contato com o ar, assim que o vibrião-fermento age no líquido, 

a película que se forma na superfície vai consumindo gradual e 

completamente o butirato.153 

 

                                            
152 Ibid., 1192. 
153 Ibid., 1193. 
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 Pasteur passou então, a discutir a putrefação de corpos sólidos. Ele 

afirmou que o corpo de um animal, sob circunstâncias normais, está protegido 

contra a introdução de germes de seres inferiores. Consequentemente a 

putrefação começa pela superfície do corpo, e depois vai alcançando o interior 

da massa sólida. Se um animal inteiro é deixado, depois da morte, em contato 

com o ar, a sua superfície é coberta de germes de organismos inferiores, os 

quais estão presentes na atmosfera.154 

 Pasteur também chama atenção para o fato de que no intestino do 

animal há  matéria fecal a qual é repleta não apenas de germes, mas também 

de vibriões. Sobre estes vibriões, ele faz a seguinte afirmação: “esses vibriões 

são muito mais avançados do que aqueles que estão na superfície do 

corpo”155. Para Pasteur esses organismos são adultos individuais, privados de 

ar, banhados em líquidos e em processo de multiplicação: “pela ação deles que 

começa a putrefação do corpo, o qual se manteve preservado até então pela 

vida e pela nutrição dos órgãos."156 

 Após algumas observações, Pasteur declarou sua convicção de que em 

sua origem ou natureza, há alguma semelhança entre a putrefação e a 

gangrena.  Pasteur afirmou que, ao contrário da putrefação propriamente dita, 

a gangrena parece ser a condição de um órgão no qual uma parte é acometida 

pela putrefação,  na qual os líquidos e sólidos agem e reagem quimicamente e 

fisicamente além das ações normais de nutrição.  

 

 

                                            
154 Ibid. 
155 Ibid.  
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3.1 DISCUSSÕES SOBRE A PUTREFAÇÃO 

 

 Após as publicações de Pasteur sobre a putrefação, surgiram algumas 

discussões a respeito das suas conclusões, acerca da putrefação ser um 

fenômeno sempre relacionado com a ação de algum microrganismo. Um dos 

estudiosos que questionaram as conclusões de Pasteur sobre a relação do 

microrganismo e os processos de putrefação foi Gabriel-Constant Colin (1825 – 

1896),157veterinário cujo trabalho mais conhecido é o livro Traité de physiologie 

comparée des animaux: considérée dans ses rapports avec les sciences 

naturelles, la médecine, la zootechnie, et l'économie rurale,de 1886. 

 

 Colin  questiona Pasteur sobre sua teoria: 

 

Eu gostaria de colocar uma questão sobre a proposta da 

fermentação. Há alguns fenômenos de putrefação que me 

parecem difíceis de explicar com as teorias de Pasteur. A 

fermentação, em geral, de acordo com ele, só é possível com a 

intervenção de um fermento. E  o mesmo é afirmado a respeito da 

putrefação. No entanto, muitas vezes vemos corpos apodrecerem 

sem a ação de fermentos, isto já está bem claro.158 

 

 Pasteur então respondeu: 

 

                                            
157 Geison, 187. 
158Pasteur et al., "Discussion – phosphore et des phosphates dans la putrefaction," 166. 
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Na minha opinião, não podem passar sem críticas as últimas 

observações de M. Colin, de que muitas vezes vemos corpos 

apodrecem sem a ação de fermentos. Eu não acredito, e esta é a 

minha pergunta para todos os membros presentes, eu não 

acredito que exista na ciência, tanto na medicina e na cirurgia, um 

único exemplo autêntico, seriamente, rigorosamente estudado, no 

qual tenha sido encontrada uma porção orgânica em putrefação 

sem a ação de um fermento. Falamos sobre o cérebro e sobre a  

medula espinhal, bem, eu me pergunto se existe nos anais da 

ciência um fato sobre a putrefação de um desses corpos bem 

estabelecido sem contato com a poeira , germes ou fermentos 

vindos de fora.159 

 

Para argumentar sobre suas afirmações, Pasteur cita o trabalho 

realizado por Ulysse Gayon (1845 – 1929), que havia sido seu aluno. O 

trabalho de Gayon tratava das alterações espontâneas dos ovos de aves,160 

Pasteur usa as conclusões desse estudo para embasar seus argumentos. Ele 

inicia com a seguinte questão: “quando abandonamos um ovo ao ar, como ele 

entra em putrefação se não carrega os germes organizados e vivos, que 

causam esse fenômeno?"161 Pasteur prossegue afirmando que viu as centenas 

de experimentos realizados por Gayon, em que nenhum caso a putrefação 

acontecia sem a presença dos fermentos  orgânicos: 

 

                                            
159 Ibid. 
160 Gayon, "Recherches sur les alterations spontanèes des oeufs," 205-302. 
161 Pasteur et al., "Observations à l'occasion du procès-verbal,"178. 
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É fácil demonstrar que o ovo não pode entrar em putrefação sem 

a intervenção de germes externos. Se, de fato, extraírmos o 

conteúdo por meio de sucção e transportá-lo ao abrigo do ar em 

um recipiente limpo e perfeitamente privado de poeira, a 

experiência mostra que o ovo não entrará em putrefação. É visível 

que os ovos fora dessas condições apodrecem espontaneamente 

ao decorrer de alguns dias. Neste caso, como demonstrou Gayon, 

a putrefação resulta da penetração no ovo de organismos 

microscópicos vindos originalmente da cloaca da ave.162 

 

 Pasteur argumentou que a cloaca da ave é úmida e essa umidade está 

em contato constante com os germes, em suspensão no ar; esses germes 

passariam da cloaca para o oviduto. Ele afirma que: “é provável que os germes 

responsáveis pela putrefação, penetrem na membrana do ovo, e em 

circunstâncias favoráveis se desenvolvam.”163 

 Ulysse Gayon cita em seu trabalho o nome de Pasteur algumas vezes, 

confirmando sua participação nas pesquisas e experimentos. O trabalho sobre 

os ovos foi realizado com um grande número de amostras e uma grande 

variedade de testes. No final de seu trabalho, Gayon resume e enumera os 

resultados de seus experimentos em nove conclusões, sendo que em uma 

delas aparece o nome de Pasteur. Na conclusão número dois, o estudioso 

                                            
162 Ibid. 
163 Ibid., 179. 
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afirma que a putrefação dos ovos está sempre relacionada à presença e 

multiplicação de vibriões e bactérias, como Pasteur já havia observado.164 

 Colin prossegue a discussão, respondendo ao pedido de Pasteur de 

citar um caso no qual a putrefação ocorresse sem a ação do microrganismo: 

 

 Pasteur me pede para citar um fato no qual a putrefação se 

desenvolve sem a intervenção de organismos microscópicos e é 

partir disso que formularei minha pergunta. No cadáver, o cérebro 

contido dentro do crânio e suas membranas apodrecem, isso é 

um fato: Pergunto-me , como o ar e os germes, que se  mantém 

em suspensão podem entrar na cavidade craniana, com a pele do 

cadáver intacta?165 

 

 Pasteur responde a Colin que não conhece nenhum caso em que o 

cérebro entre em processo de putrefação sem a contribuição dos germes de 

fermentação, portanto, seu pedido de apresentar um caso em que a putrefação 

ocorra sem a participação de tais germes, permanece em aberto. Pasteur 

questiona Colin se, alguma vez, já havia estudado um cérebro em putrefação e 

deixou de encontrar os germes. O veterinário responde que não nega a 

presença do microrganismo no processo, mas sua questão está centrada em 

como o microrganismo chega até o tecido cerebral.166 

 Colin novamente questiona Pasteur, agora usando como exemplo um 

caso em que o cadáver de um cavalo seja abandonado durante cinco ou seis 

                                            
164Gayon, "Recherches sur les alterations spontanèes des oeufs," 300. 
165Pasteur et al., 181. 
166 Ibid., 181-182 
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dias, a uma temperatura pouco elevada. Nessas condições, segundo ele, a 

decomposição seria facilmente observável e começaria a partir das partes 

centrais do animal, próximas às víceras. O que o veterinário destaca é que a 

decomposição, nessas condições e no caso, não ocorre nos membros do 

animal. Comenta, ainda, que o processo gera um líquido extremamente fétido, 

capaz de causar a septicemia.167 

A questão de Colin se concentra em como os germes atmosféricos, 

fermentos organizados, atravessam a pele e as partes rígidas do animal 

provocando a putrefação. Pasteur responde: 

 

 Colin não hesitou em dizer que, muitas vezes, vemos corpos 

apodrecem sem a ação de fermentos, isso já está bem claro. 

Acredito que para ser permitido fazer afirmações, devemos ter 

estudado um cérebro em putrefação e ter constatado 

rigorosamente a ausência dos fermentos organizados. Sr. Colin 

acaba de declarar nunca ter examinado um cérebro. Seus 

comentários devem ser considerados nulos. E mesmo no caso em 

que o Sr. Colin venha nos dizer, por exemplo, que encontrou os 

organismos no cérebro em putrefação, ele deveria saber se esses 

germes não vieram do exterior, como afirmo  no caso da urina 

amoniacal.168 

 

 Em janeiro de 1874, Pasteur estava envolvido em discussões médicas 

com Léon Gosselin (1815 - 1887), a respeito da urina amoniacal, segundo os 

                                            
167 Ibid. 183 
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médicos, a urina amoniacal se caracterizava pela presença de carbonato de 

amônia, substância que estava relacionada a existência de um fermento 

organizado, cujos germes poderiam ser trazidos do exterior para o canal da 

uretra pelo sangue, ou por uma ferida qualquer que se comunicasse com o 

intestino. Esse germe também poderia ser levado para o organismo a partir de 

uma sonda ou algum instrumento cirúrgico.169 

O ponto em que os médicos querem chegar é, se antes da cirurgia o 

paciente não apresenta urina amoniacal, se essa característica aparece após a 

cirurgia, significa que o germe do fermento foi levado para o interior do corpo 

do paciente através das sondas e cateteres usados na cirurgia de litotripsia. 

Pasteur afirmou que seria muito importante pesquisar se essa alteração 

da urina seria causada pela presença dos fermentos. Ele afirmou ter observado 

a urina amoniacal ao microscópio e encontrado um grande número de 

organismos microscópicos.170 

Além disso, Pasteur diz que a urina amoniacal não poderia ser resultado 

de reações químicas produzidas pelo corpo humano, e que os fermentos 

seriam levados para dentro do corpo, através de sondas cuja limpeza estava 

inadequada. Para Pasteur era inviável a ideia de que esses germes chegariam 

à bexiga através da uretra, pois esse canal é estreito e, nas palavras de 

Pasteur, "longo como o canal do Tamisa".171 

Ainda na discussão sobre a putrefação, o químico Charles-Aldophe 

Wurtz (1817 – 1884) coloca sua opinião a respeito da putrefação do cérebro. 

                                            
169 Pasteur et al., "Communications sur les urines ammoniacales," 58-66. 
170 Ibid. 
171 Ibid., 66. 
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Wurtz afirma que a fermentação acontece pela ação de germes e que, algo 

análogo se passava com o cérebro no momento da morte:  

 

O oxigênio não chega mais, ele é substituído pelo gás carbônico e 

novas reações se produzem. O cérebro apresenta, nessas 

condições, reações químicas diferentes também daquelas que 

ocorrerão posteriormente, sob influência dos germes da 

putrefação propriamente dita.172 

 

 Sobre a afirmação de Wurtz, Pasteur diz que ela "não poderia ser mais 

verdadeira". Pasteur afirma que um animal quando asfixiado evidentemente vai 

continuar a apresentar reações químicas e físicas na ausência de oxigênio do 

ar, ou na falta da quantidade necessária de oxigênio para a vida e nutrição.173 

Do que foi visto, nota-se que embora defenda sua posição, Pasteur é 

vago ao responder a questão sobre a putrefação do cérebro. Ele não explica 

como os micróbios chegam ao tecido, apenas defende que eles estarão lá e 

serão responsáveis pelo processo. Também podemos verificar que Pasteur 

questionou se Colin alguma vez já examinou um cérebro em putrefação e 

constatou a ausência de micróbios. Apesar de questionar Colin nesse sentido, 

Pasteur não apresenta dados, nem mesmo comenta a respeito de suas 

experiências. Aparentemente Pasteur também não estava examinando 

cérebros naquele momento. 

                                            
172 Pasteur et al.,"Observations à l'occasion du procès-verbal," 183. 
173 Ibid. 
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 Mais uma vez, é interessante ressaltar que, o principal ponto de apoio 

de Pasteur em defesa da presença de microrganismos na putrefação, são os 

experimentos de Gayon. 

Sobre a questão de Colin, de como os germes penetram no cérebro de 

um cadáver com a pele intacta, Pasteur comenta: "não cabe a mim dizer a 

Colin como os germes penetram, ele é que deve se ocupar de nos provar que 

eles não podem vir de fora e falar de feitos bem observados".174 

Para explicar sua convicção quanto a presença dos micróbios no 

processo de putrefação, Pasteur relembra de suas experiências realizadas 

durante a discussão sobre a geração espontânea, na qual foi possível, 

segundo ele, provar que ao expor um líquido putrescível ao ar privado de 

poeira, esse líquido não se putrefaz. Ele realizou o mesmo experimento, com 

sangue e urina de animais, e também não obteve putrefação. Ele descreveu 

que o líquido deve ser aquecido, para destruir os germes e, sem contato com o 

ar contendo tais germes, não há putrefação.175 

Pasteur explicou que essas experiências são muito fáceis de fazer. E 

que Colin deveria se ocupar de realiza-las, ao invés de partir de pressupostos, 

dúvidas, observações vagas e incompletas. Ele ainda sugere:  

 

Supondo, de fato, que Colin venha nos mostrar a putrefação com 

a presença evidente de vibriões sem adição de germes vindos do 

exterior, o problema da geração espontânea será resolvido. Mas, 

eu posso adiantar que ele chegará a mesma conclusão que eu. 

Eu não diria que tenho certeza absoluta; não posso de fato provar 

                                            
174 Pasteur et al., "Discussion sur la fermentation putride," 210. 
175 Ibid., 210-211. 
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que não existe geração espontânea, porque não podemos na 

ciência da observação, diferente da matemática, demonstrar a 

negativa.176 

 

 

3.2 DISCUSSÃO SOBRE A TEORIA DOS GERMES E SUAS APLICAÇÕES 

NA CIRURGIA 

 

 Pasteur inicia sua participação nas discussões sobre as infecções 

pútridas afirmando que existem muitos tipos de septicemias ou infecções 

pútridas, assim como muitos tipos de vibriões.177 

Pasteur afirmou que o mais perigoso entre eles é o vibrião septicêmico 

propriamente dito. Segundo ele, esse vibrião não precisa de ar para sobreviver, 

e o contato prolongado com o ar pode, inclusive matá-lo, esses vibriões dariam 

origem a germes que formariam uma poeira, a qual poderia ser transportada 

pelo vento. Estes germes, mesmo em contato com o oxigênio, não perderiam 

sua vitalidade nem sua capacidade de reprodução. Tais germes tornavam-se 

fecundos ao encontrar boas condições para seu desenvolvimento.178 

Uma característica dos micróbios analisada por Pasteur, foi a 

necessidade e oxigênio: 

 

Entre os fermentos microscópicos das doenças e entre os 

organismos que provocam ou complicam as manifestações 

mórbidas, existem: 1º seres que são exclusivamente aeróbios; 2º 
                                            
176 Ibid. 
177

 Pasteur et al., "Observations à l'occasion du procès-verbal," 54. 
178 Ibid. 
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seres que são às vezes aeróbios e anaeróbios; 3º seres que são 

exclusivamente anaeróbios.179 

 

 Podemos observar que Pasteur classificou os microrganismos em 

aeróbios, aeróbios ou anaeróbios facultativos e anaeróbios. Porém, o mais 

interessante em se destacar nesta citação, é que Pasteur se refere a esses 

organismos como “os fermentos microscópicos de doenças”, considerando-os 

como causadores das doenças.  

 A teoria de que os microrganismos seriam causadores de certas 

doenças ainda não era aceita no meio científico. Isso gerou uma série de 

discussões, entre as quais destacaremos a discussão entre Pasteur e o médico 

cirurgião Léon Clément Fort. A discussão sobre a teoria microbiana das 

doenças foi forte entre os cirurgiões militares, pois devido à guerra, eles 

atuavam diretamente com os pacientes, realizando numerosos procedimentos 

de curativos e amputações. A teoria microbiana das doenças teria impacto 

direto no trabalho desses cirurgiões. 

Um dos cirurgiões que teve discussões significativas com Pasteur, foi 

Léon Clément le Fort (1829-1893). Le Fort Estudou em Paris e após receber 

seu doutorado em 1858, participou como voluntário na guerra da Unificação 

Italiana de 1859. Em 1861 tornou-se patologista da faculdade em Paris. 180 

No período entre 1865 a 1872, Le Fort foi cirurgião de vários hospitais de 

Paris. Em 1870, durante a Guerra Franco-Prussiana, tornou-se chefe de um 

hospital de campanha em Metz, em 1873 foi nomeado professor de cirurgia na 
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faculdade de medicina, bem como cirurgião no Hôtel- Dieu. Em 1893 foi eleito 

membro da Academia de Medicina, da qual viria a se tornar presidente naquele 

ano. Entretanto, exerceu o cargo por muito pouco tempo, uma vez que veio a 

falecer em 19 de outubro do mesmo ano.181 

Le Fort se dedicou a um amplo espectro de problemas cirúrgicos, bem 

como ao estudo das condições de higiene nos hospitais da França e da 

Inglaterra.182 

 Em 1862, Le Fort publicou uma “Nota sobre alguns aspectos da higiene 

hospitalar na França e na Inglaterra”.183 Neste trabalho, o médico trata sobre as 

condições dos hospitais de várias cidades da França e da Inglaterra. Sua 

preocupação é voltada às condições de construção, segurança e higiene 

hospitalar relacionadas aos procedimentos de amputação. Le Fort apresenta 

dados a respeito das diferentes taxas de mortalidade, entre os hospitais da 

Inglaterra e da França, no caso dos procedimentos de amputação de perna:184 

 

 INGLATERRA185 FRANÇA 

Procedimentos de Amputação 485 201 

Curas 327 75 

Mortes 162 126 

Taxa de Mortalidade 32,9% 62,6% 

 

                                            
181 Ibid. 
182 Ibid. 
183 Le Fort, Note sur  l’hygiène hospitalière em France et em Angleterre. 
184 Ibid., 4. 
185 Números apresentados no documento analisado. 
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 Os dados apresentados por Le Fort foram coletados entre os anos de 

1858 e 1859. Como podemos notar, a taxa de mortalidade na França é 

praticamente o dobro em relação a taxa de mortalidade apresentada na 

Inglaterra. Sobre este índice, Le Fort apresentou a seguinte conclusão: 

 

Eu acredito poder atribuir esta diferença a duas causas: 

tratamento cirúrgico, isto é, os curativos e o regime alimentar dos 

pacientes; e cuidados de higiene, que diz respeito à construção 

diferente e a uma melhor gestão dos hospitais ingleses.186 

 

 Le Fort afirma que, para dar a esta estatística seu justo valor, é 

necessário compreender as diferenças das condições sociais e higiênicas 

anteriores dos pacientes recebidos. Uma diferença entre a França e a 

Inglaterra que Le Fort aponta, é que na Inglaterra os hospitais não dependem 

apenas do Estado, mas contam também com doações privadas para cobrir 

suas despesas enormes. Ele destaca também que os impostos recolhidos da 

população pobre são destinados aos pobres. Esses impostos teriam o objetivo 

de fornecer alimento, roupa e abrigo aos pobres sem trabalho ou incapazes de 

trabalhar, seja pela idade ou por enfermidades e também para ajudar crianças 

doentes e órfãs.  

 Segundo Le Fort, este trabalho de redistribuição de recursos era 

realizado pela igreja. Ele relata que existiam, na Inglaterra, residências 

destinadas a essa parcela da população, eram as “Poor House”, que 

abrigavam os pobres que não podiam trabalhar. Nesses lugares, havia uma 

                                            
186 Le Fort, 4. 
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enfermaria onde eram colocados os doentes, mas estas enfermarias, segundo 

o médico, não tinham nada a ver com hospital.187 

 Os asilos dos pobres, as Poor House recebiam todos os tipos de 

miseráveis sem abrigo e sem recursos. Recebiam também aqueles que, por 

doença ou acidente, eram temporariamente incapazes de trabalhar. 

 Para Le Fort, manter os pobres fora dos hospitais, era um dos motivos 

dos hospitais ingleses possuírem, o que ele acreditava ser uma melhor 

qualidade, apresentando um menor índice de óbitos de pacientes.  

 O médico também faz outras comparações. Ele observou em seu 

trabalho que os hospitais ingleses possuíam enfermarias para tratar as 

doenças “incuráveis” e as contagiosas. Esses pacientes ficariam separados 

dos demais, evitando sua contaminação e poupando muitas vidas.188 

 Sobre a teoria dos germes, a discussão entre Pasteur e o médico Le 

Fort189 iniciou com a resistência do médico em relação às recentes pesquisas e 

conclusões obtidas por Pasteur: 

 

Esta teoria dos germes e sobre suas aplicações na cirurgia clínica 

é absolutamente inaceitável. Os resultados dos curativos ao ar 

livre nos deram, depois de muito tempo, resultados irrefutáveis. O 

curativo de M. Alph. Guérin e o curativo de Lister não impediram a 

aparição da infecção purulenta, nenhum dos nossos curativos 

teve este mérito. É que a infecção purulenta primitiva, a partir da 

ferida, surge sob influência de fenômenos locais e de geração 

                                            
187 Ibid., 8. 
188 Ibid.,14. 
189 Le Fort, "La théorie des germes et ses applications a la chirurgie,"139-167. 



 
80 

 
interna e não externa do paciente. Nós reconhecemos a 

influência, sobre a saúde geral, de um ambiente saudável onde o 

paciente mantenha o apetite e o sono, este ambiente nós 

podemos encontrar tanto nos hospitais quanto na casa do 

paciente. E além disso, como devemos agir diante de diáteses, 

cuja influência não deve ser exagerada, mas não pode ser 

negada? Eu acredito na interioridade do paciente e no princípio da 

infecção, é por isso que eu rejeito a extensão da teoria dos 

germes na cirurgia, que proclama a externalidade constante deste 

princípio.190 

 

 Assim, o ponto principal defendido pelo médico Le Fort, é que as 

doenças têm causas internas. Que os pacientes possuem uma pré-disposição 

para desenvolver as doenças. Le Fort aceitou as ideias de Pasteur sobre os 

efeitos dos microrganismos nos processos de fermentação e da putrefação, 

mas discordava em relação às aplicações na cirurgia.  

 Pasteur respondeu ao médico e à Academia de Medicina com algumas 

conclusões resultantes de suas pesquisas:  

 

-  A teoria dos germes interessa diretamente a cirurgiões e 

médicos 

-  Eu provarei que um pequeno ser microscópico provoca a 

formação abundante de pus; que a água comum contém os 

germes desse organismo e de outros mais perigosos; que a 

                                            
190 Ibid., 139. 
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simples lavagem de uma ferida com uma esponja molhada pode 

apresentar sérios inconvenientes que nunca chamaram a atenção 

dos cirurgiões. 

- Eu demonstrarei que toda amputação, toda ferida, não 

necessariamente resulta em morte, desde que se tomem as 

precauções antissépticas inspiradas pelos resultados do meu 

trabalho ao longo de vinte e um anos.  

- Eu demonstrarei enfim, que na superfície das feridas, sob os 

curativos, pode haver um enxame de vibriões inofensivos, que a 

priori não há nada a concluir sobre a  presença acidental de 

certos organismos sob curativos de Lister e de Alph Guérin. Tudo 

é obscuro e assunto de discussão quando as causas dos 

fenômenos é desconhecida.191 

 

Os organismos encontrados nos curativos expostos ao ar seriam 

aeróbios. O principal ponto defendido por Pasteur nesse caso, era que as 

bactérias que causavam a septicemia eram anaeróbias, portanto, para ele, 

essas bactérias aeróbias não ofereciam perigo.  

Pasteur defendeu a ideia de que os organismos microscópicos, 

presentes na atmosfera, são a causa das fermentações atribuídas ao ar, que é 

o veículo e não possui propriedades de fermentação. A demonstração dos 

micróbios e de seu papel, projetou um raio de luz sob as obscuridades e 

contradições da cirurgia, segundo a opinião de alguns cientistas da época, 

como Charles Sedillot (1804 – 1883).  

                                            
191 Ibid., 166 - 167. 
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O cirurgião Sédillot coloca que desde a Antiguidade a medicina discute a 

influência preponderante do ar sobre a vida, a saúde e as doenças. Segundo 

ele, apesar dos imensos "progressos da ciência", não há mudança no ponto de 

vista até o momento das descobertas de Pasteur, as quais são claras e 

modificam profundamente o estado da cirurgia, especialmente sobre o 

tratamento das feridas.192 

Segundo Sédillot, diversas doutrinas da cirurgia tinham como base a 

ideia de que o contato com o ar é perigoso. Ele afirma em seu artigo que, a 

unanimidade dos médicos considerava o ar como um agente insalubre, 

infeccioso e pestilento. Havia a certeza da cura das fraturas, rupturas, etc, que 

não se comunicavam com o ar. Chegaram a proclamar a inocuidade das 

feridas mantidas ao abrigo do ar e propuseram métodos de operação 

subcutânea. 

 Sédillot comenta que outros cirurgiões fizeram a suposição de que um 

veneno pútrido, um verdadeiro vírus traumático, determinava as complicações 

infeciosas, mas não demonstraram evidências a respeito.  

 

A cirurgia, apesar da ignorância sobre a causa real e inicial dos 

acidentes, não cessou seus estudos diretos. Considerando o 

estrangulamento dos capilares, e particularmente a retenção do 

pus como os grandes perigos da cirurgia, nós adotamos e 

aplicamos, durante mais de vinte anos, um modo de curativo que 

não são os “curativos abertos ao ar”, e que nos permitiu, reduzir a 

                                            
192Sedillot, "De l'influence des découvertes de M. Pasteur," 634-640. 
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ferida, pelo menos, a sua superfície garantir o livre fluxo de 

líquidos que elas produzem. Nós obtivemos assim, resultados 

satisfatórios.193 

 

Dessa forma, segundo Sédillot, a nocividade do ar se explicava pela 

presença ou ausência de organismos infecciosos, e os cirurgiões deveriam 

evitar certos lugares insalubres para realizar a cirurgia. Além disso, o pus, que 

era até então considerado um líquido favorável à cicatrização, se torna um 

elemento importante nas complicações infecciosas, por ser um líquido pútrido. 

Sédillot também citou em seu trabalho, a importância das contribuições 

do microbiologista francês Casimir Davaine (1812 – 1882). Segundo Sedillot, o 

cientista teve contribuições tão importantes, para a ciência e a medicina, 

quanto Pasteur. 

 

3.3 AS CONTRIBUIÇÕES DE DAVAINE 

 

Casimir-Joseph Davaine, fez muitas contribuições para os fundamentos 

da patologia, veterinária e medicina humana. Entre seus estudos de maior 

destaque, está a doença causada pela bactéria antraz, conhecida com o 

carbúnculo.194 

Davaine teve contato com os trabalhos de Pasteur sobre o método de 

aquecimento do vinho, para eliminar a contaminação por microrganismos e 

aplicou esta técnica para controlar doenças em vegetais: 

 

                                            
193 Ibid. 
194Estey, “A Note on Casimir-Joseph Davaine 1812-1882,” 549. 
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A exposição de plantas infectadas por bactérias a uma 

temperatura pouco acima de 52º C, por tempo suficiente para o 

calor penetrar a parte infectada do vegetal, a bactéria cessa seu 

movimento, o prejuízo causado pela bactéria cessa seu 

progresso, as partes desorganizadas (infectadas) secam e a 

planta continua a crescer como se nunca tivesse sido infectada.195 

 

 

As pesquisas de Davaine sobre o carbúnculo tiveram início a partir do 

estudo da bactéria como agente infectante de vegetais. Seu estudo foi 

realizado em plantas suculentas, nas quais ele observou mudança e destruição 

após o contato com bactérias. Realizou inoculações de bactérias em vegetais, 

tendo resultados positivos do desenvolvimento da doença, podendo assim, 

relacionar a doença desenvolvida pelo vegetal com a ação bacteriana196.  

Além disso, ele estudou a morte dessas bactérias quando expostas ao 

calor. Davaine também dedicou-se ao estudo sobre o ciclo de nematódeos 

parasitas, trabalho que lhe rendeu um prêmio da Academia de Ciência.197 

Assim como Pasteur, Davaine se tornou uma referência para a teoria 

microbiana das doenças. Pasteur e Davaine defenderam a ideia de que as 

doenças eram causadas por agentes externos, os microrganismos. Porém o 

nome que é sempre lembrado, é o de Pasteur. 

 A teoria microbiana das doenças se torna mais forte na segunda 

metade do século XIX, mas ainda é alvo de muita discussão. Pasteur e 

Davaine estavam envolvidos nas pesquisas sobre o carbúnculo. 

                                            
195Davaine, "Recherches physiologiques et pathologiques sur las bactérias," 502. 
196Estey,  552. 
197 Ibid. 
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As pesquisas de Pasteur sobre a putrefação, considerando o 

microrganismo como o protagonista de tal processo, foram baseadas em suas 

pesquisas anteriores sobre a fermentação. A partir deste ponto, Pasteur passa 

a ter as doenças infecciosas como ponto central de seu trabalho. 

 

3.4 A EXTENSÃO DA TEORIA DOS GERMES A ETIOLOGIA DE OUTRAS 

DOENÇAS COMUNS. 

 

 Pasteur passa a estudar diversas doenças, classificadas por ele mesmo 

como comuns, e aplicar a teoria dos germes para compreender sua causa. Ele 

publicou em 1880 "De l'extension de la théorie des germes a l'étiologie de 

quelques maladies communes." 

 A primeira doença abordada no artigo, são os furúnculos. Pasteur 

realizou diversas observações sobre a doença e, com a participação de 

colaboradores, realizou inoculações do pus, contendo micróbios, extraído das 

feridas dos furúnculos e inoculou o material em coelhos: 

 

Preocupado com a ideia do papel imenso dos seres 

microscópicos na natureza, eu me pergunto se o pus dos 

furúnculos não contém um desses organismos, cuja presença, o 

desenvolvimento e o transporte, depois que uma porta lhe é 

aberta, provocam inflamação local, a formação de pus.198 

 

                                            
198 Pasteur, "De l'extension de la théorie des germes", 1033. 
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Observando suas cobaias, Pasteur concluiu que as inoculações 

causavam abscessos na pele dos animais, mas o sangue permanecia estéril. 

 Sobre o estudo da osteomielite, Pasteur afirmou que foi feita apenas 

uma observação. Segundo ele, esta doença considerada muito grave, foi 

observada a partir da iniciativa do médico Odilon Lannelong (1840-1911). 

Pasteur relata que o médico recolheu pus de uma criança de doze anos, da 

parte interna e da parte externa do osso. Segundo ele, a observação desse pus 

ao microscópio, foi muito interessante devido a grande quantidade de 

organismos parecidos com os organismos causadores dos furúnculos.199 

 A partir dos resultados que o médico Lannelong apresentou a Pasteur, 

ele concluiu que a osteomielite era um furúnculo na medula dos ossos e que 

seria muito fácil provocar a osteomielite em outros animais vivos. 

 Sobre a febre puerperal, Pasteur relatou que no dia 12 de março de 

1879, o médico Jaques Hervieux (1818 – 1905) o recebeu no seu serviço de 

maternidade, para visitar uma mulher que apresentava febre puerperal 

grave.200 

 A febre puerperal era responsável pela morte de um grande número de 

mulheres e crianças no século XIX. Era comum um número maior de mortes 

em clínicas obstétricas dirigidas por médicos tinha uma taxa de mortalidade 

muito superior em relação aos procedimentos realizados por parteiras. Isso foi 

atribuído posteriormente, às equipes médicas e aos alunos saírem diretamente 

dos exames post-mortem para as salas de parto, com isso disseminando as 

                                            
199 Ibid.,1035. 
200 Low, "The role of the Doran Building in puerperal fever in Canada," 222. 
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infecções. Não havia a lavagem de mãos e de instrumentos entre os trabalhos 

de autópsia e a manipulação das pacientes.201 

 O médico Hervieux chegou a afirmar que a febre puerperal era para as 

mulheres o que a guerra era para os homens, devido a grande mortalidade 

causada pela doença.202 Pasteur diz que o médico analisou o sangue da 

paciente e encontrou os pequenos organismos e, depois da morte da paciente, 

uma grande quantidade de pus foi encontrado no peritônio, vindo das trompas. 

Nesse material, foi encontrado uma grande quantidade de vibriões, designados 

como "organismos do pus".  

 Pasteur afirma que a morte da paciente deveria ser associada a 

presença dos organismos microscópicos presentes no pus, que passaram das 

trompas para o peritônio e possivelmente para o sangue e para a linfa. Pasteur 

relata que foi inoculado num coelho, cinco gotas da cultura contendo os 

micróbios presentes no pus e, poucos dias depois, um abscesso enorme, com 

pus abundante, se formou no animal. Pasteur concluiu que, a febre puerperal é 

consequência do desenvolvimento de organismos presentes no pus. Assim 

como no caso da urina amoniacal, Pasteur acredita que os micróbios poderiam 

ser levados ao corpo das pacientes por instrumentos cirúrgicos e recomenda a 

higienização desses objetos com ácido bórico.203 

 Na comunicação "De l'extension de la théorie des germes à l'étiologie de 

quelques maladies communes", Pasteur apresenta aplicações práticas da sua 

teoria dos germes. Alguns dos médicos citados já estavam realizando trabalhos 

com substâncias químicas na tentativa de reduzir as infecções mas, a partir 

                                            
201 Porter, Das tripas coração, 154. 
202 Low, 222. 
203 Pasteur, 1043. 
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daí, Pasteur passa a, definitivamente, aplicar suas teorias na medicina e 

cirurgia. 

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 A partir do momento em que Pasteur estava convencido de que a 

fermentação era causada por seres microscópicos, organizados, ele passou a 

considerar que seria possível esses mesmos tipos de seres agirem em 

organismos mais complexos, causando doenças. 

 Mas é importante ressaltar que Pasteur utilizou como argumento maior 

nas discussões sobre a putrefação, os experimentos realizados por Gayon e 

que, apesar da sua convicção de que os micróbios estariam envolvidos na 

putrefação do cérebro, na discussão com Colin, o próprio Pasteur nunca havia 

observado um cérebro em putrefação e constatado a presença dos micróbios 

no tecido. 

 Mais uma vez, o cientista estava envolvido em assuntos controversos e 

discutindo com personagens importantes da ciência. Sua teoria de que os 

micróbios estariam envolvidos nos processos de putrefação e a posterior ideia 

de que esses micróbios estariam em organismos doentes, foi aplicado à 

medicina e cirurgia, ganhando grande destaque.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pesquisar sobre um "grande nome" é sempre uma tarefa difícil para o 

historiador da ciência, pois muitas vezes são encontrados fatos que vão contra 

aquilo que é tido como certo para a maioria. Este é um problema bastante 

comum devido a divulgação ampla biografias escritas com o intuito de criar um 

mito, sem uma visão crítica sobre o biografado.  

No caso de Louis Pasteur, a obra A vida de Pasteur e a divulgação 

tardia de seus trabalhos foram responsáveis pela criação desse mito. 

A família de Pasteur era humilde, seus estudos e seu ingresso na 

carreira científica foram frutos de seu esforço. É possível perceber, ao longo de 

sua carreira que ele tinha a ambição de se firmar como um grande nome no 

cenário científico. Isso é evidente em vários momentos de sua vida: pelas 

relações que manteve e especialmente por sua dedicação ao trabalho. Isso fica 

claro pela quantidade de material publicado, pela sua presença constante nas 

discussões da Academia, pelo grande volume de suas correspondências. 

 Uma das características mais marcantes da carreira de Pasteur, 

certamente foi a diversidade dos assuntos abordados em suas pesquisas. 

Pasteur se dedicou a assuntos como a cristalografia, fermentação, putrefação, 

debates sobre a geração espontânea, doenças como pebrina, carbúnculo, 

raiva, entre outras, além da profilaxia e produção de vacinas para algumas 

dessas doenças. Um ponto em comum entre esses diversos assuntos é a 

discussão sobre a presença e o papel do microrganismo na produção de certos 

fenômenos. 
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Os primeiros trabalhos de Pasteur, sobre a cristalografia talvez possam 

ser considerados os mais notáveis de sua carreira. A complexidade do assunto, 

as discussões sobre o "vivo" e "não vivo" e as conclusões de Pasteur acerca 

dos compostos que caracterizam a ação de organismos vivos foram 

contribuições muito importantes para a ciência. Essas contribuições porém são 

as menos conhecidas de Pasteur. 

As pesquisas de Pasteur apontavam que determinados compostos 

químicos só se formavam na presença de microrganismos e estendeu esse 

conceito para a fermentação. A partir de seus estudos sobre a fermentação e 

ação dos "fermentos", Pasteur passou a defender o caráter biológico das 

reações de transformação da matéria e, posteriormente, estendeu também 

para as reações que ocorriam em seres vivos, como a putrefação e as 

doenças.  

Quando Pasteur defende a ação do microrganismo na putrefação, ele 

utiliza principalmente as pesquisas realizadas por Gayon, mas não cita 

pesquisas realizadas por ele mesmo durante esse período. Um debate bem 

significativo de Pasteur sobre a putrefação aconteceu com o cirurgião Le Fort, 

que estava envolvido na pratica de amputações e tratamento de pacientes de 

guerra, os quais eram, muitas vezes afetados pela ação dos microrganismos 

durante os procedimentos cirúrgicos e manutenção de curativos. 

Ao estender a ideia da ação do microrganismo como causador de 

doenças, Pasteur contribuiu para a "teoria dos germes", mas é importante 

destacar que ele não era o único cientista que estava nesse caminho. Outros 

nomes estavam envolvidos nessas pesquisas. 
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 Uma das primeiras pesquisas de Pasteur sobre as doenças, já 

considerando o microrganismo como agente causador e não como um sintoma 

(como no caso da pebrina) foi o carbúnculo. Porém Pasteur não foi o pioneiro 

nesse estudo, vimos que o nome de Davaine aparece anteriormente ao de 

Pasteur. 

Esse foi o caminho traçado por Pasteur, da cristalografia aos compostos 

orgânicos, mudando dos fenômenos químicos para os biológicos, aplicando 

tais conceitos para tentar compreender a fermentação, estabelecendo o papel 

dos fermentos e estendendo essa ideia do microrganismo como agente 

promotor da alteração da matéria para as doenças. 

Não podemos negar a importância das contribuições de Pasteur para a 

ciência, mas é importante levarmos em consideração outros nomes envolvidos 

em pesquisas semelhantes com as quais Pasteur teve contato. Um exemplo 

seria Gayon, que realizou a pesquisa sobre a putrefação dos ovos, sobre a 

qual Pasteur se apoiou durante as discussões sobre a putrefação.  

Um outro exemplo seria Davaine, que se dedicou aos estudos sobre a 

ação do microrganismo no caso do carbúnculo, estabelecendo seu papel e 

trabalhando na produção da vacina. Mais uma vez, esse é um assunto com o 

qual o nome de Pasteur é fortemente associado. O caso do carbúnculo merece 

ser objeto de pesquisas futuras. 

Esperamos com este trabalho ter contribuído para os estudos atuais 

sobre Pasteur e sua obra, os quais visam reconstruir sua imagem como grande 

pesquisador de sua época, mas envolvido numa grande rede de estudiosos, a 

qual possibilitou o desenvolvimento de suas investigações. 
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