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ESPECIAL

m 1905, Oswaldo Cruz iniciou os primei-
ros esforços de construção do que vis-
lumbrou ser um símbolo da ciência e da
saúde pública no Brasil. Principal edifica-
ção do Núcleo Arquitetônico Histórico de

Manguinhos (Nahm), o Castelo Mourisco foi erguido (e
inaugurado em 1918), em uma colina na antiga fazenda
de Manguinhos, de frente para a Baía de Guanabara,
para substituir as antigas e improvisadas instalações do
Instituto Soroterápico Federal – embrião da atual Fiocruz
–, criado em 1900. Hoje, às margens da Avenida Brasil,
no Rio de Janeiro, o centenário edifício demons-
tra ter cumprido a missão desejada pelo
patrono da instituição.

E

Faixa comemorativa marca os 100
anos do Castelo de Manguinhos
(Foto: Peter Ilicciev)
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Projetado pelo arquiteto português
Luiz Moraes Júnior, o “Palácio das Ciên-
cias” foi imaginado por Oswaldo Cruz
para ser a sede do então Instituto de Man-
guinhos, criado à imagem do Instituto
Pasteur de Paris, reunindo a produção
de vacinas e remédios, a pesquisa cien-
tífica e demais atividades ligadas à saú-
de pública. Hoje, o edifício abriga áreas
administrativas da Presidência da Fiocruz
e do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz),
e está aberto à visitação, fazendo parte
do circuito oferecido pelo Museu da Vida
da Casa de Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz).

O Castelo apresenta uma arquitetu-
ra singular, que enriquece a experiência
de todos que visitam, trabalham ou es-
tudam na instituição. Constituindo o cha-
mado Pavilhão Mourisco, o local foi
tombado pelo Instituto do Patrimônio His-
tórico e Artístico Nacional (Iphan) em
1981 e é a COC que cuida da sua pre-
servação e restauração, assim como de
todo o patrimônio arquitetônico, arque-
ológico e urbanístico da Fundação. O
Castelo de Mangui-
nhos é reconhe-
cido por seu

valor científico, histórico e cultural.
Neste especial dedicado ao cen-

tenário Castelo da Fiocruz, o leitor
encontrará informações atuais e a res-
peito da história do edifício, assim
como curiosidades sobre as depen-
dências, uso da fachada e informa-
ções sobre a possibilidade de a
construção se tornar patrimônio mun-
dial da Organização das Nações Uni-
das para a Educação, a Ciência e a

Cultura (Unesco). Este especial
também traz artigos científicos

sobre o edifício.
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ESPECIAL

De alto a baixo, a construção
do Castelo, a iluminação
noturna e um detalhe do
terraço (Foto: acervo CCS)
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maior símbolo da
Fundação Oswal-
do Cruz está com-
pletando 100 anos
em 2018. Idealiza-

do pelo próprio cientista Oswaldo
Cruz, que desenhou seus primei-
ros esboços, e projetado pelo ar-
quiteto português Luiz Moraes
Júnior, o Castelo Mourisco chega
ao seu centenário tendo cumprido
a missão desejada pelo patrono da
Fiocruz, de ser o ícone do desen-
volvimento da ciência e da saúde
pública no Brasil.

Para a presidente da Fiocruz,
Nísia Trindade Lima, além de ser
um símbolo da ciência brasileira,
o Pavilhão Mourisco é um monu-
mento para expressar o caráter
permanente que deve ter a ativi-
dade de pesquisa voltada para a
resolução dos problemas de saú-
de. “O Castelo é um símbolo da
maior importância contemporâ-
nea, quando afirmamos que os
recursos aplicados em ciência, tec-
nologia e inovação não devem ser
vistos como gasto e sim como in-
vestimento no futuro do país como
nação autônoma e inclusiva. É
também um símbolo reconhecido
pelos diferentes países com os
quais a Fiocruz estabelece coope-
ração; um símbolo de uma ciên-
cia voltada para a saúde global, a
justiça e a paz”, afirma Nísia.

“Por sua arquitetura singular,
nos convida a uma reflexão sobre
as relações entre arte, cultura e ci-
ência, um encontro que enriquece
a experiência de todos os que tra-
balham ou estudam na instituição,
em suas diversas sedes no Rio de
Janeiro e em outras cidades brasi-
leiras, e de todos que levam consi-
go um pouco dela, seja por meio
de resultados de pesquisa, cursos,
vacinas, serviços, enfim, um pou-
co deste rico mosaico chamado Fi-
ocruz”, completa a presidente.

Diretor da Casa de Oswaldo
Cruz (COC/Fiocruz), unidade téc-
nico-científica responsável pela

O
César Guerra Chevrand

preservação e da restauração do patri-
mônio arquitetônico, ambiental e ur-
banístico da Fundação, Paulo Elian
reafirma a importância do monumen-
to. “O Castelo Mourisco é o maior sím-
bolo da Fiocruz e representa o êxito da
ciência brasileira, desta instituição ci-
entífica centenária e reconhecida por
suas grandes contribuições para o país.
A comunidade da Fiocruz e a socieda-
de reconhecem esse símbolo, seu va-
lor científico e cultural. Nós da Casa
temos sobre esse patrimônio enorme
responsabilidade na sua preservação,
pesquisa e uso social”, destaca.

Palácio
das Ciências

Construído entre 1905 e 1918, o Pa-
vilhão Mourisco foi erguido em uma co-
lina na antiga Fazenda de Manguinhos,
de frente para a Baía de Guanabara,
para substituir as antigas e improvisa-
das instalações do Instituto Soroterápi-
co Federal, criado em 25 de maio de
1900. Principal edificação do Núcleo Ar-
quitetônico Histórico (Nahm) de Man-
guinhos – também composto hoje pelo
prédio do Quinino ou Pavilhão Figueire-
do Vasconcellos, Cavalariça, Pavilhão do
Relógio ou da Peste, Pombal ou Bioté-
rio para Pequenos Animais, Hospital
Evandro Chagas e a Casa de Chá  – o
“Palácio das Ciências” foi imaginado
por Oswaldo Cruz para ser a sede do
novo instituto, criado à imagem do Ins-
tituto Pasteur, de Paris, reunindo a pro-
dução de vacinas e remédios, a pesquisa
científica e demais atividades ligadas à
saúde pública.

“A ideia era marcar a gestão dele
à frente da Saúde Pública e a própria
presença da Saúde Pública nas ações
do Brasil novo, republicano, com um
Palácio das Ciências. Uma edificação
suntuosa, não pelo luxo, mas pela sua
expressão. Uma construção sólida e
monumental para ser importante e
durar no tempo”, afirma o arquiteto,
urbanista e pesquisador do Departa-
mento de Patrimônio Histórico (DPH)
da Casa de Oswaldo Cruz, Renato
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O terceiro, quarto e quinto pavi-
mentos do Castelo, incluindo seu ter-
raço e suas torres, foram finalizados
a partir de 1910. Em 1918, o museu
e a biblioteca já estavam funcionan-
do no terceiro andar e os trabalhos
de ornamentação do hall e do salão
nobre da biblioteca foram concluídos.
Os equipamentos de laboratório e as
instalações elétricas, térmicas, telefô-
nicas e telegráficas também já haviam
sido implementadas, caracterizando o
Pavilhão Mourisco como um dos edifí-
cios de maior sofisticação tecnológi-
ca do país, incluindo um elevador
que funciona até os dias de hoje.

“O fato de o Instituto Oswaldo
Cruz ter uma sede tão robusta e tão
sólida ajudou na própria perenidade da
instituição, com impacto para o desen-
volvimento da ciência e da saúde no
país. Se não houvesse uma obra de
maior vulto nas antigas instalações da
fazenda de Manguinhos, talvez a ins-
tituição não tivesse tido o progresso
que teve. Era como se desde o início o
Castelo simbolizasse a instituição”,
comenta Gama-Rosa.

Usos e
conservação

Morto precocemente em 11 de
fevereiro de 1917, Oswaldo Cruz não
conseguiu ver o seu projeto concluí-
do, mas o sonho de um “Palácio das
Ciências” permaneceu vivo para as
próximas gerações. O Núcleo Arqui-
tetônico Histórico de Manguinhos foi
tombado pelo Instituto do Patrimô-
nio Histórico e Artístico em 1981.
Desde a criação da Casa de Oswal-
do Cruz (COC/Fiocruz), em 1986, o
patrimônio histórico e cultural da Fi-
ocruz está sob a sua guarda e res-
ponsabilidade. Segundo o arquiteto
e pesquisador do Departamento de
Patrimônio Histórico (DPH) da Casa
de Oswaldo Cruz, a solidez do Cas-
telo contribuiu para que não fossem
necessárias muitas obras de manu-
tenção ao longo dos anos. O maior
esforço foi justamente para rever
algumas reformas que descaracteri-
zaram o projeto original.

Gama-Rosa, coordenador do Pro-
grama de Pós-Graduação em Preser-
vação e Gestão do Patrimônio Cultural
das Ciências e da Saúde da COC.

De acordo com Renato Gama-
Rosa, o estilo eclético que define o
Pavilhão Mourisco teve três influênci-
as principais, ao longo de seus anos
de construção. A primeira foi o Palá-
cio de Montsouris, em Paris, que
Oswaldo Cruz conheceu quando estu-
dou na França. Ali já estava marcada
a presença da linguagem neo-mouris-
ca, que vivia um momento de valori-
zação no final do século 19 na Europa.
A segunda influência foi justamente o
Castelo de Alhambra, em Granada,
Espanha. “Na biblioteca particular de
Oswaldo Cruz tem um livro sobre a
Alhambra, que ele comprou e prova-
velmente mostrou ao Luiz Moraes Jr.
O arquiteto copiou os seus desenhos.
Depois do livro de Alhambra, as obras
do Castelo ganharam outra dimen-
são”, explica Gama-Rosa.

A terceira principal influência, re-
velada mais recentemente, foi a sina-
goga de Berlim, que inspirou outras
sinagogas mundo afora e também as
torres do Castelo do então Instituto
Oswaldo Cruz. “As torres do Castelo
são cópias fiéis das torres dessas sina-
gogas”, diz Gama-Rosa. Entre outras
influências, ele também destaca a pre-
sença da arquitetura de saúde da épo-
ca. “As construções de saúde dessa
época obedeciam à planta em forma-
to H para permitir a ventilação cruza-
da dos ambientes”.

A construção
Para a construção do Pavilhão Mou-

risco foram utilizados vidros, telhas, re-
vestimentos, mármores, ferros e
luminárias importados da Europa. A
maior parte do material chegava de
barco, por meio de um cais instalado
na Baía de Guanabara, cujas águas che-
gavam até onde hoje está a Avenida
Brasil, inaugurada apenas em 1947.
Ainda na primeira década do século 20,
o primeiro e o segundo pavimentos do
Pavilhão Mourisco foram ocupados por
laboratórios, enquanto seguiam as obras
nos pavimentos superiores.

“As maiores intervenções foram
feitas para descaracterizá-lo interna-
mente, no período dos militares, nos
anos 1970. Quando a Casa de Oswal-
do Cruz surgiu foi para desfazer uma
série de intervenções mal feitas pelos
militares na parte interna do Castelo,
como fechamento de portas e vãos”,
afirma Gama-Rosa, que aponta os ter-
raços e as torres como as áreas mais
frágeis do Pavilhão Mourisco.

Atualmente, o Castelo Mourisco é
ocupado pela Presidência da Fiocruz e
seus setores administrativos, pelo De-
partamento de Patrimônio Histórico
(DPH) da COC e pelo Instituto Oswaldo
Cruz, unidade técnico-científica da Fio-
cruz. Além disso, o Castelo também
abriga a Biblioteca de Obras Raras (ima-
gem), sob a guarda do Instituto de Co-
municação e Informação Científica e
Tecnologia em Saúde (Icict/Fiocruz), e
três salas de memórias, em homena-
gem aos cientistas Oswaldo Cruz, Car-
los Chagas e Costa Lima, que fazem
parte do roteiro de visitação do Museu
da Vida em Manguinhos. “São alguns
usos que a gente fez questão de pre-
servar. Tem que ter usos sim-
bólicos, mas compatíveis com
um monumento centenário
deste porte”, diz Renato.

Para manter os setores
em funcionamento, com de-
zenas de pessoas ocupando di-
ariamente o Pavilhão Mourisco,
a Casa de Oswaldo Cruz inves-
tiu, desde a sua criação, no se-
tor de Educação Patrimonial. O
objetivo era incentivar os traba-
lhadores da Fiocruz a respeitar o
patrimônio da instituição.  “O nos-
so desafio, desde a criação da
Casa de Oswaldo Cruz, é justamen-
te conciliar o uso com a questão
patrimonial. Por um lado o uso aju-
da na conservação e na manutenção
do edifício, mas por outro lado impõe
uma série de medidas que não afe-
tem os seus materiais originais. A gen-
te teve que adotar o ar condicionado,
por exemplo, para permitir o uso e o
conforto de quem trabalha no Castelo.
A gente faz um planejamento para que
o uso seja possível, com o menor im-
pacto possível”, explica Gama-Rosa.
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De alto a baixo, os primórdios do
campus de Manguinhos, os fundos
do Castelo e uma das torres da
construção. (Foto: acervo CCS)
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uem visita o campus
da Fundação Oswaldo
Cruz, em Manguinhos,
no Rio de Janeiro, de-
para-se com uma sé-

rie de construções históricas que chamam
atenção pela beleza da arquitetura. Este
conjunto de prédios formam o Núcleo
Arquitetônico Histórico de Manguinhos
(Nahm), composto por edificações ergui-
das nas primeiras décadas do século 20:
Pavilhão do Relógio ou da Peste; a Ca-
valariça; o Quinino ou Pavilhão Figueire-
do Vasconcellos; o Pombal ou Biotério
para Pequenos Animais; o Hospital Evan-
dro Chagas; e a Casa de Chá. O Pavi-
lhão Mourisco, mais conhecido como
Castelo da Fiocruz, símbolo da institui-
ção, também compõe o Nahm (Núcleo
Arquitetônico e Histórico de Mangui-
nhos), e é considerado uma das únicas
construções do Rio de Janeiro em estilo
eclético com forte influência mourisca.

Construídos com o que havia de mais
moderno à época, o objetivo era que re-
presentassem um complexo de produção
e pesquisa esteticamente marcante para
abrigar o recém-criado Instituto Soroterá-
pico Federal. Projetados entre 1903 e 1919,
todos os prédios são de autoria do arquite-
to português Luiz Moraes Junior e foram
idealizados com a participação do próprio
Oswaldo Cruz. “Este complexo foi conce-
bido aos poucos, de acordo com as de-
mandas e necessidades de Oswaldo Cruz.
Os edifícios representam o que havia de
mais moderno no Rio de Janeiro, em ter-
mos de instalações de laboratórios de pes-

Q
Cristiane Albuquerque

ESPECIAL

quisa sobre soros e vacinas, ao mesmo tem-
po que participavam da reforma da saúde
pública brasileira”, explicou Renato Gama-
Rosa, o arquiteto, urbanista e pesquisa-
dor da Casa de Oswaldo Cruz (COC/
Fiocruz). Por meio do Departamento de
Patrimônio Histórico da COC são reali-
zadas ações de manutenção, conserva-
ção e restauração do patrimônio
arquitetônico da Fiocruz, desde a déca-
da de 1980. Em 1981, o Pavilhão Mou-
risco, o Pavilhão do Relógio e a Cavalariça
foram tombados pelo Instituto do Patrimô-
nio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

O primeiro edifício construído, em
1904, foi o Pavilhão do Relógio. Pensado
para abrigar as atividades relacionadas ao
bacilo da peste bubônica, como a prepa-
ração do soro ou vacina, foi originalmen-
te chamado de Pavilhão da Peste. Com
influências da arquitetura inglesa, o pré-
dio apresenta uma pequena torre que
abriga o relógio, e se destaca no centro
da construção. O espaço, que abrigava a
direção da COC, foi desocupado recen-
temente, e será utilizado para receber ex-
posições. No mesmo ano foram erguidos
a Cavalariça e um biotério para peque-
nos animais – o Pombal.

A Cavalariça, projetada e construída
também em 1904, representa uma sóli-
da construção que abrigava os cavalos
saudáveis e inoculados com a peste. Com
características semelhantes as cavalariças
inglesas, possui gradis de inspiração art
nouveau, além de escada em caracol, fa-
bricados sob medida na Alemanha, em
ferro fundido. Para evitar contaminação

Patrimônio
da saúde e
da ciência

Casa de Chá, onde Oswaldo Cruz fazia
refeições com outros pesquisadores
(Foto: Peter Ilicciev)

Pavilhão Figueiredo de Vasconcelos,
o Quinino (Foto: Peter Ilicciev)
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dos profissionais ao alimen-
tar os animais e facilitar a
limpeza do local, o prédio
possuía um corredor eleva-
do ao longo do espaço des-
tinado as baias, paredes
azulejadas e o piso com li-
geira inclinação para esco-
amento das águas. Outro
traço de modernidade do
prédio era o sistema auto-
mático flushing tank, que
trocava a água das baias
de quatro em quatro horas.
Na sala em que era reali-
zada a sangria dos animais,
localizada em um dos ex-
tremos do prédio, havia um
compartimento subterrâ-
neo para onde o sangue era
levado por um pequeno ele-
vador de carga. A cavalari-
ça foi idealizada para que
até os refugos dos animais
fossem aproveitados: as fe-
zes eram levadas para uma
estrumeira, onde entravam
em fermentação. Os gases
condensados eram usados
para a iluminação do pré-
dio e o estrume servia de
adubo para as plantas. O
Pavilhão do Relógio e a Ca-
valariça, além do Quinino,
edificado anos mais tarde,
se encontram sobre a coli-
na mais alta do campus de
Manguinhos e são articu-
lados entre si e com o Cas-
telo pela Praça Pasteur, que
se caracteriza pelo espaço
público que os envolve.

Construído em espaço
mais afastado dos demais
edifícios, o Pombal foi pen-
sado para abrigar o bioté-
rio de pequenos animais
utilizados nas pesquisas re-
alizadas pelo então Insti-
tuto Soroterápico Federal.
Na construção, o arquite-
to Luiz Moraes Junior utili-
zou formas geométricas
puras na confecção de pe-
quenos pavilhões que com-
põe, juntamente com a

torre central, um conjunto leve, harmô-
nico e despretensioso.

Diferentemente da arquitetura das
outras edificações do Núcleo Histórico, a
Casa de Chá, de 1905, tem uma estrutura
de madeira do tipo gaiola, com painéis
treliçados servindo de vedação. No espa-
ço utilizado por Oswaldo Cruz e seus discí-
pulos para realizarem as refeições existiam
algumas árvores, entre elas uma figueira
muito apreciada pelo cientista. A solução
encontrada pelo arquiteto foi erguer o ca-
ramanchão sem derrubar as árvores, que
varavam o telhado. A figueira não resistiu
a ação de herbicidas mal aplicados e aca-
bou sendo morta na década de 70.

Anos mais tarde, em 1918, após a
morte de Oswaldo Cruz, foi concluído o
Hospital de Manguinhos, chamado atu-
almente de Instituto Nacional de Infecto-
logia Evandro Chagas (INI/Fiocruz), que
em 2018 também completa 100 anos.
Formado por uma estrutura pavilhonar e
funcional, o espaço deveria abrigar os es-
tudos clínicos e experimentais das doen-
ças endêmicas no Brasil. O prédio de um
pavimento com sótão e sobre porão alto,
com arquitetura sóbria e simétrica, possui
como ornamento uma grade de ferro ba-
tido que cerca a varanda ao redor de todo
o edifício. Localizado na colina menor do
terreno, a ideia era que ficasse isolado
dos laboratórios do Instituto.

Último edifício a ser erguido, a partir
de 1919, o Pavilhão Figueiredo de Vas-
concelos, conhecido como Quinino, abri-
gava os laboratórios responsáveis para
produção de quinina, substância utilizada
na prevenção da malária. Diferentemen-
te dos outros prédios do Nahm, o Quini-
no foi construído com dois pavimentos e
apresenta espaços distribuídos ao redor
de um pátio central. Na década de 1940,
sua arquitetura original sofreu algumas al-
terações: no hall de entrada, a escada
monumental foi substituída por um ele-
vador e pela escada atual, além do acrés-
cimo de mais dois andares.

Até 1960, um aquário de água sal-
gada também fez parte do Nahm. Cons-
truído em 1915, com ligação direta com o
mar, foi pensado para abrigar os estudos
com microrganismos aquáticos. Com con-
figurações mais assimétricas, em estilo
eclético, suas características mais contem-
porâneas contrastavam com as dos outros
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Pavilhão do Relógio, o primeiro prédio construído (Foto: Peter Ilicciev)

A Cavalariça, que tem gradis de inspiração art noveau (Foto: Peter Ilicciev)

edifícios do conjunto. Em 1939, com o ater-
ro realizado para a construção da Avenida
Brasil, o aquário perdeu sua ligação com o
mar. Foi demolido posteriormente.

“As semelhanças entre os edifícios
estão na simetria, na escala, à exceção
do Castelo, no revestimento interno e
externo (granito, tijolos aparentes, azu-
lejos brancos, pisos cerâmicos, o uso da
madeira), características que garantem
um estilo eclético ao conjunto arquitetô-
nico. Além disso, todos eles representam
o esforço de Oswaldo Cruz em dotar a
ciência e a saúde brasileiras, e a cidade
do Rio – capital federal à época –, com
modernas instalações à serviço da socie-
dade brasileira, o que se mantêm até
hoje dada a qualidade de seus projetos
e construções e os esforços da Fiocruz
em conservar este patrimônio”, explicou
Renato Gama-Rosa, completando que o
Pombal pode ser considerado o projeto
mais livre do Nahm. “Formado por cons-
truções supersimples, baseado na geo-
metria, o Pombal possui espaços
funcionais reservados para os animais,
pouco decorativos e sem muito arabes-
cos, uma vez que precisava ser uma cons-
trução funcional”, disse Gama-Rosa.

Para a preservação do Nahm, o De-
partamento de Patrimônio Histórico
(DPH) da COC/Fiocruz trabalha continu-
amente na conservação da integridade
física e arquitetônica dessas edificações.
“O DPH desenvolve pesquisas, levanta-
mentos, projetos, ações de manutenção
e obras de restauração voltadas à con-
servação da integridade física e arquite-
tônica dessas edificações e à adequação
dos usos em constante transformação.
Também desenvolvemos ações de valo-
rização desse patrimônio junto à comu-
nidade Fiocruz e à sociedade, além de
colaborar na formação e capacitação de
artífices que atuam com esse acervo”,
finalizou Cristina Coelho, chefe do De-
partamento. Além do Nahm, o DPH
atua na preservação de outros locais
onde Fiocruz possui acervo arquitetôni-
co, como no Palácio Itaboraí. Localiza-
do no bairro Valparaíso, em Petrópolis,
o Palácio foi construído em 1892 para
residência de verão do projetista e cons-
trutor italiano Antonio Jannuzzi. Em 1998
a Fundação Oswaldo Cruz recebeu o
Palácio em cessão de uso.
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acervo que constitui
hoje a Seção de Obras
Raras da Biblioteca de
Manguinhos, sediada
no terceiro andar do

Castelo Mourisco, começou a ser forma-
do logo nos primórdios do então Instituto
Soroterápico Federal (embrião da atual Fi-
ocruz), por iniciativa de seu primeiro dire-
tor, o barão de Pedro Afonso. A primeira e
improvisada biblioteca ficava no barracão
das obras de construção dos prédios do
Instituto, por volta de 1902. Uma fotogra-
fia de 1904, hoje ampliada em um grande
painel, mostra uma reunião comandada
por Oswaldo Cruz, a chamada “mesa das
quartas-feiras”. A cada quarta-feira Cruz
distribuía artigos científicos para que fos-
sem discutidos pelos pesquisadores na se-

O
Ricardo Valverde

ESPECIAL

As raridades
da Biblioteca
de Manguinhos

mana seguinte. Assim se passaram alguns
anos, até que a biblioteca fosse instalada
em definitivo no Castelo, em 1909, e a mesa
foi transferida para o local, onde está até
hoje. Mais de 100 anos depois, o acervo da
Seção de Obras Raras, digitalizado, pode
ser consultado também pela internet.

A história da Biblioteca de Manguinhos
(BM) começou oficialmente ligada ao seu
espaço no Castelo em 1909, antes que
todo o prédio estivesse pronto. Com o pas-
sar das décadas e o grande aumento de
itens, a maior parte do acervo foi transferi-
da para um novo prédio, também no cam-
pus de Manguinhos, inaugurado em 1995
e no qual atualmente funcionam a Biblio-
teca de Manguinhos e a sede do Institu-
to de Comunicação e Informação
Científica e Tecnológica (Icict/Fiocruz).

“O corte temporal do acervo de Obras
Raras é de 1930 para trás, exceção feita

para as edições limitadas, raras, comemo-
rativas ou autografadas, de acordo com
critérios universais e relativos de raridade.
O escopo é o das ciências biomédicas”,
diz a chefe da Seção, Maria Claudia San-
tiago. As obras da área de higiene, por
exemplo, que já integraram o acervo ori-
ginal, estão mantidas, assim como outras
temáticas que hoje não fazem parte do
escopo da Biblioteca de Manguinhos mas
que fazem parte da memória da pesquisa
na Fiocruz. Segundo Maria Claudia, o pú-
blico procura o acervo não apenas por in-
teresse na área biomédica, mas também
na de história das ciências e da saúde.

O item mais antigo, intitulado Rimas
sacras, é de 1616 e veio do acervo de
1.153 itens do falecido médico Antônio
Fernandes Figueira. Publicada na Espa-
nha, o monograma “IHS” que era colo-
cado nas publicações dos livros da

O acervo tem cerca de 50 mil itens, entre livros, teses, folhetos,
periódicos, lâminas histopatológicas, manuscritos e até um LP
de uma campanha sanitária dos anos 1950 (Foto: Peter Ilicciev)
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Companhia de Jesus e logo após todo o
processo de licença de publicação da obra.
Depois vem História naturalis brasilae, a
primeira obra a catalogar a região da
Mata Atlântica de Pernambuco, de 1648,
de autoria de William Piso e Georg Mar-
ggraf. Piso e Marggraf faziam parte da
comitiva que se instalou no Recife, trazi-
da por Maurício de Nassau no período do
domínio holandês no Nordeste.

Alguns itens preciosos do acervo, en-
tre outros, são Osservazioni di Francescio
Redi; Formulário médico, manuscrito atri-
buído a jesuítas (1703) e que foi contem-
plado para o Registro Nacional do Brasil
do Programa Memória do Mundo da
Unesco; e a tese de doutorado de Oswal-
do Cruz – A vehiculação microbiana pe-
las águas (1893). Apontado por estudiosos
como o livro que inspirou Oswaldo Cruz
ao imaginar o estilo arquitetônico no qual
seria construído o Pavilhão Mourisco, O
Alhambra, de 1906, integra o acervo,
assim como Annalen der Physik, periódi-
co autografado por Albert Einstein em sua
visita à Fiocruz, em 1925, e no qual publi-
cou a teoria da relatividade.

Maria Claudia diz que o título mais
procurado é o Brazil Medico, revista se-
manal de medicina e cirurgia que se cons-
titui também em uma das maiores
coleções. O periódico foi publicado du-
rante 84 anos, ou seja, são 84 volumes
no total. Começou a sair do prelo em
1887 e foi impresso até 1971. “Por ques-

tão de direitos autorais não podemos dis-
ponibilizar o acesso virtual a todos os vo-
lumes. Hoje só vamos até 1947. Fizemos
uma parceria com a Biblioteca Nacional
e a UFRJ para viabilizar essa coleção com-
pleta em formato digital”. Os volumes
sobre as expedições da Comissão Ron-
don – a biblioteca da Fiocruz tem 80 de
um total de 110 –, também são muito
consultadas. As obras registram as expe-
dições a partir de registros de cientistas
que participaram das viagens, entre eles
pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz.

O acervo tem cerca de 50 mil itens,
entre livros, teses, folhetos, periódicos, lâ-
minas histopatológicas, manuscritos e até
um LP de uma campanha sanitária pro-
movida pelo Ministério da Saúde nos anos
1950. “Só de teses são cerca de 10 mil.
Temos teses do século 19, como a do pai
de Oswaldo Cruz. E até o folheto do con-
sultório dele”, observa Maria Claudia.

A Seção de Obras Raras funciona
das 8h às 16h30, com um sistema de
abertura e fechamento diferenciado do
restante do Castelo. Maria Claudia pede
que os interessados telefonem para
agendar consulta e assim permitir que
a equipe localize e prepare o material.
Se a obra não tiver condição de consul-
ta será feita uma busca para saber se
está digitalizada. Se houver condição,
se a obra estiver limpa, higienizada e
vistoriada, alguém da equipe fica o tem-
po todo junto da pessoa que faz a con-

sulta, para orientar o manuseio e mos-
trar como a obra deve ser utilizada. O
acesso físico de obras já disponíveis em
formato digital só é permitido median-
te avaliação do item procurado. Tam-
bém é avaliada a necessidade do
usuário e o motivo da consulta.

Maria Claudia diz que as regras de
segurança foram bastante reforçadas de-
pois de um furto ocorrido em 2006. Ape-
nas parte do material furtado foi
recuperada. “O furto foi de livros raros,
ilustrados, que têm grande valor de mer-
cado. Foram identificados quando uma
pessoa tentou passar com alguns desses
itens pela fronteira com a Argentina, em
Porto Iguazu, e foi presa. A aduana argen-
tina apreendeu as peças e as enviou para
o Brasil. Nem tudo foi encontrado. Ainda
há lacunas. Das obras que conseguimos
recuperar, algumas chegaram mutiladas,
rasgadas, molhadas. Existe um forte tráfi-
co internacional de livros raros, que movi-
menta muito dinheiro. Há colecionadores
que compram por encomenda”, afirma a
chefe da Seção, ressaltando que foi mon-
tado um sistema de monitoramento ele-
trônico para acesso à área de guarda.

A equipe da Seção de Obras Raras
é enxuta. Além da chefe trabalham no
setor três bibliotecárias e uma recepci-
onista. Elas contam com o apoio do
Laboratório de Conservação de Obras,
que dispõe de um polo no Castelo, com
duas funcionárias.

O Laboratório de Conservação
de Obras conta com um polo na
Biblioteca (Foto: Peter Ilicciev)
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ermelho, amarelo,
lilás, azul: palco de
diversos aconteci-
mentos históricos da
Fiocruz, o Castelo

Mourisco já foi iluminado com dife-
rentes cores que marcaram a luta
contra diversas doenças; recebeu nu-
merosas faixas para manifestos; e
até mesmo teve suas luzes apagadas
em outras datas comemorativas. Tom-
bado pelo Instituto do Patrimônio His-
tórico e Artístico Nacional (Iphan) em
1981, o edifício empresta sua fachada
centenária, às margens da famosa Ave-
nida Brasil, na altura de Manguinhos,

V
Renata Moehlecke

ESPECIAL

O Castelo iluminado de amarelo
na campanha de prevenção ao
suicídio (Foto: Peter Illicev)
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no Rio de Janeiro, para expressar o po-
sicionamento da instituição em temas
relevantes para o Brasil e a saúde pública.

“Assim como o Cristo Redentor
e outros monumentos brasileiros, o
Castelo tem chamado a atenção das
pessoas em datas importantes no
campo da saúde pública, como o
combate ao suicídio, a luta contra a
tuberculose e a campanha contra a
Aids”, afirma a coordenadora de
Comunicação Social da Fiocruz, Eli-
sa Andries. “As intervenções em sua
fachada servem não só para consci-
entizar e estimular os transeuntes a
buscaram mais informações sobre as
temáticas trabalhadas, mas também
para expressar a posição da Funda-
ção no que diz respeito a assuntos
de extrema relevância para o Brasil”.

Em março de 2018, com uma fai-
xa preta estendida sob sua frente, o
Castelo Mourisco manifestou o pro-
fundo pesar da instituição diante das
mortes da vereadora Marielle Fran-
co e de seu motorista Anderson Pe-
dro Gomes, assassinados em um carro
na noite do dia 14 daquele mês. O
tecido representou que, para a Fio-
cruz, o fato tratava-se de um claro
atentado contra o Estado democráti-
co de direito, contra os milhares de
cidadãos que elegeram Marielle e
que fizeram dela a quinta vereadora
mais votada do Rio de Janeiro e con-
tra todos os que lutam e defendem
os direitos humanos no país.

A Fiocruz também já expressou seu
posicionamento contra toda forma de
violência a que as mulheres ainda são
submetidas, iluminando o Castelo com
a cor lilás (em julho de 2016), que sim-
boliza a luta pela garantia dos direitos
das mulheres. No mesmo ano, em
março, o prédio de estilo neomouris-
co, intitulado oficialmente Pavilhão
Mourisco ou prédio Central da Fiocruz,
ficou vermelho para marcar o Dia Mun-
dial de Combate à Tuberculose.

Em 2016 e 2017, durante o mês
de setembro, a campanha que mar-
cou a fachada do Castelo da Funda-
ção foi a prevenção ao suicídio.
Iluminado na cor amarela, o edifício
destacou como o suicídio deve ser con-
siderado um problema de saúde públi-

ca. Em 2015, como parte da progra-
mação em homenagem aos 450 anos
do Rio de Janeiro, os 20 holofotes do
Castelo estiveram com películas de gel
no tom azul, cor-símbolo da Cidade
Maravilhosa. Em todas as ocasiões, a
iniciativa contou com o trabalho técni-
co do Departamento de Patrimônio
Histórico da Casa de Oswaldo Cruz
(DPH/COC), responsável pelas interven-
ções de preservação do Núcleo Arqui-
tetônico Histórico de Manguinhos
(Nahm).

Em 2009, 2010 e 2011, utilizando
o mesmo tipo de material, a Fiocruz
deixou a fachada do Castelo verme-
lha, ao participar da campanha do Dia
Mundial de Combate à Aids (1° de
dezembro). Todos os anos, desde 2009,
a Fundação também participa da Hora
do Planeta, desligando as luzes do
Nahm, formado pelos pavilhões Mou-
risco (Castelo), Figueiredo de Vascon-
celos (Quinino), da Cavalariça e do
Relógio, no campus Manguinhos. A
Hora do Planeta é um ato simbólico,
promovido no mundo todo pela orga-
nização não-governamental WWF e no
qual governos, empresas e população
demonstram sua preocupação com o
aquecimento global, apagando as lu-
zes por 60 minutos.

Visitação
Localizado na Avenida Brasil 4.365, no

Rio de Janeiro, no campus de Manguinhos,
o Castelo Mourisco da Fundação está aber-
to para visitação e, em geral, é a porta de
entrada dos passeios programados pelo
Museu da Vida. O espaço abriga a mostra
permanente Passado e presente – ciência,
saúde e vida pública, sobre a vida e obra
de Oswaldo Cruz e Carlos Chagas. Na ex-
posição, o visitante realiza um passeio pelo
Rio de Janeiro do início do século 20, a
partir de fotos e documentos históricos, que
também revelam o contexto de criação
do Castelo. Dentre outras atividades lúdi-
cas, o tour pelo edifício também inclui a
mostra entomológica de Ângelo Moreira
da Costa Lima, importante médico e pes-
quisador brasileiro que reuniu exemplares
de insetos em sua coleção. O agendamen-
to de visitas pode ser realizado pelo núme-
ro (21) 2590-6747.

Luto pelo assassinato da
vereadora Marielle Franco
(Foto: Peter Illicev)
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uem visita o Castelo de
Manguinhos, no Rio de
Janeiro, se depara, no
segundo andar, com
insetos de importância

científica, valor histórico e grande beleza.
Mantida pelo Instituto Oswaldo Cruz (IOC/
Fiocruz), a Sala de Exposição Entomoló-
gica Costa Lima apresenta ao público uma
parte do acervo da Coleção Entomológi-
ca do IOC, que conta, ao todo, com cer-
ca de 5 milhões de espécimes, sendo uma
das maiores da América Latina. Inaugu-
rado em 2008, o espaço abriga duas
mostras: A entomologia de Costa Lima e
Biodiversidade entomológica.

Aproximadamente cem espécimes
representativos da coleção do pesquisa-
dor Ângelo Moreira da Costa Lima estão
em exposição na mostra A entomologia
de Costa Lima. Autor de mais de 300 tra-

Q

ESPECIAL

balhos científicos e fundador dos estudos
em entomologia agrícola, Costa Lima in-
gressou no IOC em 1913. Trabalhou com
quase todos os grandes grupos de insetos
e reuniu uma coleção com cerca de 7 mil
exemplares, que atualmente está preser-
vada no acervo da Coleção Entomológi-
ca. Pela importância de suas pesquisas,
várias espécies foram descritas para ho-
menagear o autor do famoso tratado In-
setos do Brasil. Dentre elas estão as
espécies Lutzomyia costalimai (Mangabei-
ra, 1942); Wyeomyia limai (Lane & Cer-
queira, 1942); Simulium costalimai (Vargas
& Martinez Palacios, 1946); e Triatoma
costalimai (Verano & Galvão, 1959).

Panorama da
biodiversidade

Com mais  de 300
exemplares, a mostra Bi-
odiversidade entomológi-
ca reúne espécimes de
todas as ordens que com-
põem o grupo dos inse-
tos. Além de conhecer
um panorama da fauna
brasileira, os visitantes
podem observar espéci-
mes de grande valor his-

tórico, coletados durante expedições
científicas realizadas por pesquisa-
dores do IOC pelo Brasil desde o iní-
c io do século 20. A exposição
encanta pela beleza estética e pelo
contraste entre as características dos
diferentes grupos de insetos.

Como visitar
As visitas à Sala de Exposição En-

tomológica Costa Lima são organiza-
das pelo Museu da Vida da Casa de
Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz). O es-
paço funciona de terça a sexta-feira,
das 9h às 16h30, e aos sábados das
10h às 16h. As visitas de grupos es-
colares ou com mais de dez pessoas
devem ser agendadas. Os visitantes
individuais e grupos com até dez pes-
soas não precisam fazer agendamen-
to e podem se dirigir diretamente ao
Centro de Recepção, que fica próxi-
mo da portaria principal da Fiocruz
(Avenida Brasil 4.365, em Mangui-
nhos). Aos sábados não é necessário
agendar as visitas. Para mais informa-
ções acesse o site do Museu da Vida
(http://www.museudavida.fiocruz.br/).
Também é possível entrar em contato
por telefone (21) 2590-6747 ou e-mail
recepcaomv@coc.fiocruz.br.

Com mais de 300 exemplares, a
mostra Biodiversidade entomológica
reúne espécimes de todas as ordens
que compõem o grupo dos insetos
(Foto: Peter Ilicciev)

O espaço funciona de terça-feira a sábado (Foto: Peter Illicev)
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