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Jacqueline Boechat

á quase 50 anos, uma
chuva desbarrancou uma
das encostas do terreno
onde hoje é o Pavilhão
Rockefeller, no campus

de Manguinhos da Fiocruz, e trouxe à
superfície vestígios de duas ocupações
de índios tupinambás, que viveram
nessas terras provavelmente entre os
anos de 500  e 1500. A descoberta deu
origem à primeira pesquisa arqueoló-
gica no campus, realizada entre 1966
e 1987, por Maria da Conceição de
Moraes Coutinho Beltrão, do Museu
Nacional (Universidade Federal do Rio
de Janeiro), que registrou o local como
patrimônio arqueológico no Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico (Iphan).

A pesquisa de Maria Beltrão identifi-
cou vestígios de material de laboratório
do século 19; de duas aldeias de índios
tupis-guaranis, que habitavam o Brasil
antes da chegada dos portugueses, e até
de artefatos da indústria lítica – utensílios
e ferramentas de pedra – feitos em quart-
zo, sinalizando a possibilidade de terem
pertencido a ocupações humanas pleis-
tocênicas, por volta de 11 mil anos atrás.
O estudo serviu ainda para delimitar o lo-
cal provável do assentamento indígena.
“Apesar de ser uma projeção baseada
em outros estudos, essa definição é im-
portante, pois pode indicar outras áreas
de potencial arqueológico no campus”,

Vestígios do

Pesquisas revelam a riqueza arqueológica
do campus de Manguinhos

explica a arquiteta Inês El-Jaick, do De-
partamento do Patrimônio Histórico da
Casa de Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz).

Com o crescimento da parte edifi-
cada, novos vestígios vieram à tona, fru-
tos de descobertas fortuitas, isto é,
descobertas arqueológicas não planeja-
das. Para regulamentar a ocupação do
campus, a Fiocruz elaborou em 1988
um plano diretor. Ainda que afirmasse
o potencial arqueológico da área, o do-
cumento não previa ou recomendava
novos estudos, que ocorriam apenas
pontualmente e de acordo com a de-
manda. Em 1990, por exemplo, carca-
ças de animais e vestígios de um
pavimento de pedra, provavelmente da
Fazenda de Manguinhos, que ocupou
o local até meados do século 19, foram
encontrados durante movimentação de
terra para a implantação do Parque da
Ciência. “Nesse caso, a Fiocruz contra-
tou uma pesquisa para avaliar o poten-
cial arqueológico do local onde seria
instalada a Tenda da Ciência, uma vez
que a área sofreria o impacto de obras
de pavimentação, drenagem e ilumina-
ção viária”, frisou Inês.

Somente em 2010, após a desco-
berta fortuita da estrebaria do Instituto
Soroterápico Federal, órgão que foi o
embrião da Fiocruz, durante uma obra
para a reforma do estacionamento do
Museu da Vida, é que se passou-se a
prever o potencial arqueológico dos es-
paços urbanos do campus de Mangui-

nhos antes de serem edificados ou so-
frerem intervenções urbanísticas. A ar-
quiteta da COC ressalta que a
execução de estudos preventivos e a
realização e pesquisa arqueológica é
importante para evitar qualquer lesão
ao patrimônio e para garantir sua con-
textualização histórica, ambiental, ar-
queológica e etnológica. Além desse
cuidado, o Decreto Municipal 22.872/
2003 e Lei Federal 3.924/61 estabele-
cem normas legais para quaisquer in-
tervenções em sítios históricos.

Dentro desse novo escopo está si-
tuada a série de estudos arqueológi-
cos no terreno onde será construído o
Centro de Documentação da História
da Saúde (CDHS), que vai abrigar os
acervos sob a guarda da Casa de
Oswaldo Cruz (COC). “A partir da so-
breposição das estruturas que existiam
no século 19 à planta atual, chegamos
à conclusão de que existia neste local
é possivelmente o mesmo onde havia
um complexo de incineração de lixo
naquela época, afirma Inês.

Os vestígios históricos encontrados
no campus de Manguinhos ajudam a
compor o quebra-cabeça da história,
não apenas da saúde pública brasileira,
mas de diferentes temporalidades, até
mesmo da pré-história do país. Por isso,
é importante preservar esses registros a
fim de conhecer a cultura material do
passado, aprender com ela e utilizar
esse saber para construir o futuro.

H

passado
Um estudo previu o potencial arqueológico do terreno que abrigará o CDHS e que antes era o local de um complexo de fornos
de incineração de lixo, do qual fazia parte uma chaminé de 75 metros de altura
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