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FIO DA HISTÓRIA

O legado de Oswaldo Cruz

S
anitarista do Rio de Janei-
ro, fundador da medicina
experimental, herói naci-
onal da ciência, foram
muitas as tentativas de re-

construir e interpretar a biografia de
Oswaldo Cruz para lançar luz sobre
seus valores e episódios marcantes de
vida. Mas, se nem mesmo a biografa
de 723 páginas escrita em 1940 por E.
Sales Guerra e todas as publicações
impressas e eletrônicas dedicadas à sua
memória comportaram a vida de
Oswaldo Cruz, por que escrever mais
duas páginas sobre ele? Seu ciclo de
vida está completo, numerosos registros
documentais e fotográficos estão dis-
poníveis. E mesmo assim, por que ten-
tar mais uma vez e em menor espaço
relatar sua existência?

Porque inegável é a projeção no ima-
ginário nacional que Oswaldo Cruz de-
tém mesmo após 89 anos de sua morte,
em 1917. Retomar seus feitos dentro de
outras referências e perspectivas justifica-
se pela constante busca do sentido da
vida. Sempre resta a impressão de que
há mais mensagens a serem decodi-
ficadas, interpretadas e transmitidas.

E como toda história, esta tem um
começo: 5 de agosto de 1872. Data em
que Oswaldo Cruz nasce em um peque-
no povoado do interior do Estado de
São Paulo, São Luiz do Paraitinga. Aos
cinco anos, muda-se com família para
o Rio de Janeiro e, aos 14, idade em
que a maioria dos estudantes iniciava
o curso secundário, ingressa na Facul-
dade de Medicina do Rio de Janeiro.

Após a conclusão do curso, em
1893, casa-se com Emília da Fonseca,
chamada por ele carinhosamente de
“Miloquinha”, com quem tem seis fi-
lhos: Elisa, Bento, Hercília, Oswaldo,
Zahra e Walter. Ganha de seu sogro, o
rico negociante português Manoel José
da Fonseca, um bem equipado labora-
tório instalado na residência do casal,
no bairro do Jardim Botânico. Mas a
grande ambição de Oswaldo Cruz era
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estudar no Instituto Pasteur de Paris, o
grande templo da microbiologia. Mais
uma vez, a ajuda do sogro foi funda-
mental: em 1896, embarca com a fa-
mília rumo à França.

Saneamento
do Rio de Janeiro:
um marco biográfico

Em outubro de 1899, poucos me-
ses após sua volta ao Brasil, Oswaldo
Cruz é comissionado pela Diretoria Ge-
ral de Saúde Pública para investigar a
ocorrência de um surto de peste bubô-
nica no porto de Santos, em São Pau-
lo. Diagnóstico: a mortandade de ra-
tos em Santos foi causada pelo micró-
bio Pasteurella pestis, transmitido
ao homem pela pulga do rato Xe-
nopsylla cheopis. Como só o Ins-
tituto Pasteur fabricava o soro e a
vacina contra a doença, em quan-
tidades insuficientes para atender
à demanda mundial, a prefeitura
do Distrito Federal e o governo de
São Paulo resolveram criar seus
próprios laboratórios para a fabri-
cação desses imunobiológicos.
“(...) Enraizou-se em nosso espí-
rito a idéia de que os nossos es-
forços intelectuais de ora em di-
ante convergiriam para que nos
instruíssemos, nos especializásse-
mos numa ciência que se apoias-
se na microscopia”.

É o início da criação do Insti-
tuto Soroterápico Federal, poste-
riormente denominado Instituto
Oswaldo Cruz, atual Fundação
Oswaldo Cruz. Criada em 1900,
numa fazenda distante da zona
urbana, a fábrica de vacinas foi
confiada a Oswaldo Cruz. Em ou-
tubro do mesmo ano, já são envi-
ados os primeiros 100 frascos de
vacina e soro antipestoso para a
Diretoria Geral de Saúde Pública.

Dois anos depois, em 1902, o sa-
nitar ista é designado chefe da
Diretoria Geral de Saúde Pública.
Como o governo de Rodrigues Alves
(1902/1906) comprometera-se a sa-
near a capital, Oswaldo Cruz se vê
imbuído da missão de executar uma
reforma sanitária paralelamente à re-
forma urbana confiada ao engenhei-

ro Francisco Pereira Passos, nomea-
do prefeito do Rio de Janeiro.

Oswaldo Cruz monta o plano de
combate à varíola no Rio de Janeiro,
um dos maiores problemas sanitários
da época na capital. Uma vez conven-
cido o Congresso de aprovar a Lei da
Vacina Obrigatória, a campanha é
estruturada em bases tipicamente mi-
litares: a cidade é dividida em dez dis-
tritos sanitários, sob jurisdição das de-
legacias de saúde, cujo pessoal médi-
co multava e intimava proprietários de
imóveis insalubres a reformá-los ou
demoli-los. Brigadas sanitárias, acom-
panhadas por policiais, tinham permis-
são para entrar nas casas e aplicar a

vacina à força. A reação popular, obvi-
amente, foi violenta. Em 13 de novem-
bro de 1904, estoura uma rebelião no
Rio de Janeiro em que a população
constrói verdadeiras trincheiras e en-
frenta a polícia a tiros. Incêndios, sa-
ques e depredações duraram seis dias
resultando em 945 prisões, 461 depor-
tações, 110 feridos e 30 mortos. A lei
é suspensa, mas em 1908 a capital é
novamente assolada pela doença.

Expedições científicas:
novo olhar para o Brasil

Entre setembro de 1905 e fevereiro
de 1906, Oswaldo Cruz realiza uma lon-
ga viagem de inspeção aos portos do
Brasil para detalhar um plano de reorga-
nização dos serviços de saúde. Quatro
anos depois percorre extensas regiões –
Amazônia, Nordeste e Centro-Oeste –
para constituir o primeiro inventário mo-
derno sobre as condições de vida e saú-
de das populações rurais do Brasil.

Na condição de diretor de Man-
guinhos, embarca para a Europa em
15 de junho de 1914 para inteirar-se
das novidades no campo científico. Mas

seu estado de saúde, que não ia
bem,  agrava-se. Aos 35 anos,
após ter sido detectada a presen-
ça de albumina em sua urina, re-
cebe o diagnóstico de nefrite.

Para poupá-lo de problemas,
familiares e amigos decidem
afastá-lo da rotina diária de traba-
lho e obtêm sua indicação para
prefeito de Petrópolis, município do
Rio de Janeiro. Empossado em agos-
to de 1916, Oswaldo Cruz perma-
nece no cargo por menos de seis
meses. Na noite de 11 de fevereiro
de 1917, aos 44 anos, falece.

A partir desse acontecimento
dramático, sua figura converte-se
num símbolo capaz de redimir sua
faceta polêmica. Sanitaristas da
época constroem um mito para
sedimentar uma identidade entre
os pesquisadores do Instituto
Oswaldo Cruz, dividido em dife-
rentes grupos em luta pelo poder
após a morte do cientista, e para
conquistar mais amplamente o
apoio da categoria médica ao mo-
vimento pelo saneamento rural.

Peculiaridades à parte, a idéia uni-
versal que hoje é extraída da história
protagonizada por Oswaldo Cruz é a de
que o Brasil jamais deve se afastar dos
temas e interesses brasileiros. Enquanto
não interessava à França, por exemplo,
estudar o barbeiro, ao Brasil sim, assola-
do pela doença de Chagas. Esse é o
legado de Oswaldo Cruz para a institui-
ção que hoje leva seu nome: compromis-
so com os objetivos nacionais e, funda-
mentalmente, com a saúde pública.
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