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Um lugar para a ciencia

S

O castelo da Fiocruz prestes a ser concluído, em 1917

Ana Palma

ilencioso e discreto, Oswaldo
Cruz jamais explicou com cla-
reza o que o levou à delirante
escolha das formas do castelo
de Manguinhos. Como o alpi-

nista que escalou o Everest “porque
ele está lá”, o cientista quis aquele es-
tilo “porque é o mais bonito”. De fato,
o castelo virou símbolo da ciência e
dos sonhos do sanitarista. Mas a suntu-
osidade exótica do Castelo Mourisco,
uma das mais impressionantes obras do
estilo eclético no país, costuma obscu-
recer a diversidade arquitetônica do
campus da Fundação Oswaldo Cruz, no
Rio de Janeiro. São mais de 80 cons-
truções, do castelo famoso a prédios
modernistas em concreto armado e
projetos contemporâneos arrojados.

Agora, o livro Um lugar para a
ciência: a formação do campus de Man-
guinhos resgata o passado da arquite-
tura e da ciência brasileira a partir de
um passeio pelo registro vivo da Fun-
dação centenária. Recuperando fotos
inéditas, mapas originais, projetos e
rascunhos muitas vezes garimpados em
registros sem qualquer identificação, os
arquitetos Benedito Tadeu de Olivei-
ra, Renato da Gama-Rosa Costa e Ale-
xandre José de Souza Pessoa fizeram
o primeiro registro sistemático da his-
tória da Fiocruz a partir do seu campus.

No século 16, o espaço que seria
ocupado pela Fiocruz era habitado por
índios tupinambás. Até o século 18 a
terra cultivou açúcar e depois café. Em
1870 foi loteada, como acontecia com
a maior parte do subúrbio carioca, em
uma fazenda que seria desapropriada
pelo governo em 1892 para abrigar o
Instituto Soroterápico Federal, assumi-
do por Oswaldo Cruz em 1902 e trans-
formado em Instituto Oswaldo Cruz (fu-
tura Fundação Oswaldo Cruz) em 1908.

De um rascunho feito pelo sani-
tarista em 1904, o Castelo Mourisco
começou a se concretizar em 1905

pelas mãos do arquiteto português Luiz
Moraes Junior, que Oswaldo Cruz co-
nheceu em um trem, em um dos epi-
sódios pitorescos narrados no livro.

“Buscamos informações dispersas
em museus, depósitos e arquivos”,
conta Renato. “Também produzimos
dados novos através de entrevistas a
arquitetos e cientistas que participaram
da história da instituição, o que permi-
tiu preencher lacunas que permaneci-
am desconhecidas”. Assim, os autores
puderam dedicar cada capítulo do li-
vro a uma década do século 20 e

reconstituir o espaço do campus em
11 momentos.

O Castelo Mourisco é o ícone da
etapa inicial da arquitetura no campus
de Manguinhos, caracterizada pelo es-
tilo eclético, que se estende até a dé-
cada de 1940. Então, tem início a fase
modernista na arquitetura das constru-
ções do campus, afinada com a van-
guarda artística da época. Ao lado uma
das obras mais representativas do pe-
ríodo, o Pavilhão Arthur Neiva, proje-
tado por Jorge Ferreira, conhecido in-
ternacionalmente por bem utilizar os
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princípios da arquitetura moderna. O
painel decorativo em azulejos é assi-
nado pelo paisagista Burle Marx.

A partir da década de 1970 ven-
ce a opção pela funcionalidade, marca
da etapa contemporânea. O tomba-
mento do conjunto histórico pelo Ins-
tituto do Patrimônio Histórico Nacio-
nal (Iphan) em 1981 marcou o início
das obras constantes de manutenção e
recuperação.

Anexos ao final do livro chamam
a atenção para as unidades da Fiocruz
dispersas em seis estados do país e tra-
zem uma listagem cronológica das
construções analisadas. Um terceiro
compêndio reúne os perfis dos mais
importantes arquitetos que contribuí-
ram para a instituição.

Castelo:
jóia do conjunto

Em 1903, Oswaldo Cruz esboçou
um croqui do Castelo. A proposta ini-
cial constituía-se de um prédio de dois
pavimentos, com corpo horizontal,
varandas, escada e já previa ornamen-
tações em estilo mourisco, mas ainda
não incluía as duas torres e deveria
abrigar, além da parte administrativa do
instituto, um museu, a biblioteca, e,
claro, os laboratórios moderníssimos na
época.

O Pavilhão Mourisco, como é
mais conhecido o prédio central da Fi-
ocruz, começou a ser construído em
1904. Nenhum recurso foi poupado na
construção. Com 50 metros de altura e
45 de largura, assenta-se sobre uma
base de granito negro. Olhado de fora,
apresenta-se em tons sóbrios no
avermelhado dos tijolos das paredes
externas e no revestimento de cobre
das duas torres.

As varandas são revestidas de
azulejos portugueses, o piso é coberto
de mosaicos franceses, que lembram
os desenhos dos tapetes árabes. As
portas são de peroba amarela entalha-
da, com maçanetas de bronze doura-
do. As paredes e o teto são de estu-
que cor de mate dourado, decorado em
alto-relevo com elementos geométri-
cos. A escadaria principal é de ferro
forjado e mármore de Carrara.

O estilo neomourisco torna-se
ainda mais vívido no terceiro andar,
onde o salão de leitura é dividido em
dois ambientes por uma elegante ar-
cada apoiada sobre colunas, com pa-
redes e teto em estuque branco escul-
pido com arcos, rosáceas e caneluras.

No teto do quarto e último pavimen-
to, visível desde o hall de entrada no
primeiro piso, um grande vitral em
cores fortes coroa toda a obra.

Nenhum detalhe foi esquecido:
os gradeamentos das janelas têm 18
desenhos diferentes; a louça dos ba-
nheiros veio da Inglaterra; as lumi-
nárias alemãs, fabricadas em ferro
fundido ou bronze dourado, têm cú-
pulas de opalina lilás. O elevador tem

cabine de mogno, cúpula de espe-
lhos e portas internas de cristal
bisotado. Instalado em 1909, é o
mais antigo ainda em funcionamen-
to no Rio de Janeiro.

Próximos ao Pavilhão Mourisco,
erguem-se dois outros prédios em puro
e sóbrio estilo inglês: o Pavilhão do
Relógio, de 1902, e o da Cavalariça para
Animais Inoculados, de 1904. O primei-
ro destaca-se pelo relógio de quatro
faces, que ainda funciona. O segundo,
pela beleza das janelas com sacadas e
gradeamento art-nouveau.

Um português
em estilo mourisco

Foi num vagão de trem da
Leopoldina que o jovem engenheiro
português Luiz de Morais Júnior co-
nheceu Oswaldo Cruz. Naquele épo-
ca, o Instituto Soroterápico Federal
acabara de ser criado e Morais fazia,
cotidianamente, o mesmo percurso
dos técnicos de Manguinhos, pois tra-
balhava na reforma da igreja da Pe-
nha, subúrbio do Rio de Janeiro. A
partir daí, mal ele sabia que seu desti-
no iria se entrelaçar intimamente ao
de Oswaldo Cruz e ao conjunto arqui-
tetônico de Manguinhos, onde se des-
taca a obra do castelo mourisco.

Ao fazer amizade com o pesso-
al do Instituto Soroterápico, Morais
passou a conhecer de perto o traba-
lho que os pesquisadores faziam no
laboratório da Fazenda de Mangui-
nhos. Sua vida profissional mudou tan-
to quanto a de seus companheiros,
quando Oswaldo cruz assumiu, em
março de 1903, a Diretoria Geral de
Saúde Pública. Desde então, Luiz de
Morais tornou-se artífice não só do
conjunto arquitetônico de Mangui-
nhos, como também de todas as ins-
talações criadas ou reformadas por
Oswaldo Cruz, no seu esforço de
modernizar o sistema sanitário do Rio
de Janeiro.

Mas a grande obra de Morais foi
mesmo em Manguinhos. Tanto que,
desde 1981, o conjunto arquitetônico
da Fiocruz está protegido por tomba-
mento decretado pelo Serviço do
Patrimônio Histórico Nacional.

Obras para a abertura da Avenida Brasil,
no terreno do IOC, na década de 40
(acima) e a capa do livro




