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Editora Fiocruz lançou a
caprichada edição Louis
Pasteur & Oswaldo Cruz,
que narra a trajetória de
cooperação entre o Insti-

tuto Pasteur e a Fiocruz ao longo do
século 20 – considerada uma das mais
bem-sucedidas experiências da histó-
ria das relações científicas entre a Eu-
ropa e o Brasil. Desde Oswaldo Cruz

Louis Pasteur e Oswaldo Cruz
Carlos Chagas Filho, que passou pelo
Pasteur e foi um grande incentivador
da cooperação com os franceses é lem-
brado no capítulo seguinte. A primeira
parte do livro é concluída com um ca-
pítulo sobre a história da saúde públi-
ca no Brasil, reconstituída desde o sé-
culo 19 até a década de 30 do século
20. O capítulo trata ainda das relações
entre o imperador dom Pedro 2º e
Louis Pasteur, as campanhas de
Oswaldo Cruz e a fundação de institui-
ções de pesquisa biomédica no Brasil,
como o Instituto Soroterápico Federal
– que se transformaria na Fiocruz – e o
Instituto Pasteur de São Paulo.

Na segunda parte o foco são o pre-
sente e as perspectivas abertas com as
novas parcerias. Também se debate o
fato de que menos de 10% dos recur-
sos investidos em saúde em todo o
mundo se destinam a doenças que são
responsáveis por 90% do total das en-
fermidades.

Os estudos feitos no Instituto
Pasteur sobre a Aids e a síndrome res-
piratória aguda severa (SRAS), além da
preocupação com o recrudescimento
da tuberculose e da malária, ocupam
papel de destaque no livro, bem como
a pesquisa sobre cânceres, doenças
genéticas e neurodegenerativas. As ra-
mificações internacionais da instituição
francesa – e que levaram à criação da
Rede Internacional de Institutos Pasteur
– e sua histórica relação com outras ins-
tituições mundo afora são narradas a
partir dos momentos fundamentais des-
sa parceria planetária. O acordo Amsud/
Pasteur, que solidificou a colaboração
com 50 instituições representativas da
comunidade científica sul-americana, é
descrito com detalhes e o autor do ca-
pítulo comenta os primeiros projetos de
pesquisa desse convênio, que voltam-
se para doenças transmitidas por insetos
vetores e têm caráter multidisciplinar.
O fecho do livro trata do modelo do Ins-
tituto Pasteur, que foi seguido por
Oswaldo Cruz ao dirigir o Instituto
Soroterápico Federal.
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as trocas entre as duas instituições fo-
ram freqüentes. Quando o então jovem
médico brasileiro se mudou para Paris
em 1897, para estudar bacteriologia,
abriu uma estrada que foi trilhada por
muitos outros. A edição, que é bilín-
güe, tem textos de 11 autores, france-
ses e brasileiros.

No primeiro capítulo o livro aborda
os primeiros trabalhos de Pasteur.


