


Figura 7: Pavilhão Mourisco em fase de construção, Rio de Janeiro, 1907 (Acervo DAD/COC/Fiocruz, BR RJCOC 02-10-
20-05-004.v.02-001)



Figura 8: Vista da fachada do Pavilhão Mourisco [1910] (Acervo DAD/COC/Fiocruz, BR RJCOC 02-10-20-05-004.v.02-004)



Figura 9: Vista lateral do Pavilhão Mourisco, Rio de Janeiro [1917?] (Acervo DAD/COC/Fiocruz, BR RJCOC 02-10-20-05-
004.v.02-005)



Figura 10: Vista do Pavilhão Mourisco, Rio de Janeiro [1910-1920] (Acervo DAD/COC/Fiocruz, BR RJCOC 02-10-20-05-004.v.02-010)



Figura 11: Fachada do Pavilhão Mourisco, vista noturna, Rio de Janeiro, s.d. (Acervo DAD/COC/Fiocruz, BR RJCOC 02-10-
20-05-004.v.02-035)



Figura 12: Vista de trecho do terraço do Pavilhão Mourisco e torre, Rio de Janeiro [1920-1930] (Acervo DAD/COC/
Fiocruz, BR RJCOC 02-10-20-05-004.v.02-057)
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Esse exercício de leitura é um entre tantos que o arquivo pode oferecer. Existem ainda 
outros dossiês sobre o castelo. Nosso esforço foi partir de uma hipótese, a da construção do 
castelo como um longo processo, incluindo o de sua produção fotográfica e o da organização 
do arquivo fotográfico. O processo de construção do prédio não cessou com sua inauguração 
em 1918. Ao contrário, foi sendo atualizado pelo IOC ao longo dos anos, e o arquivo, gerido, 
guardado e utilizado. Um século depois, o arquivo organizado e disponível para pesquisas 
guarda no seu interior essa potencialidade de oferecer percursos de leitura à medida que 
esses significados e sentidos subsistem, seja em cada imagem em particular, seja na estrutura 
narrativa oferecida pela organização física do arquivo, seja na escolha da ordenação das 
fotografias no interior dessa organização. Sentidos e significados que insistem em subsistir, 
tanto de forma mais concreta quanto menos concreta, em “suspensão” no arquivo, como 
bem nos lembra Sekula (2003).

NOtAS

1 Nessa e nas demais citações de textos em inglês, a tradução é livre.
2 Embora com enfoque diverso, mas confluente, ver o recente trabalho de Costa (2018).
3 O arquivo fotográfico do IOC possui uma grande série nomeada Serviço de Fotografia, origem institucional 
de produção, uso e arquivamento das fotografias produzidas ao longo das primeiras décadas de atuação do 
instituto. Essa série – que conta com 7.862 negativos de vidro e 4.202 fotografias em papel –, por sua vez, 
possui uma subsérie de nome Núcleo Arquitetônico da Fiocruz, congregando imagens de todos os prédios 
ditos “históricos” – pois que construídos ao longo da primeira metade do século XX, a maioria já tombada. 
Essa subsérie – que contém fotos de vários pavilhões na perspectiva de suas construções, instalações 
internas etc. – também é subdividida em vários dossiês temáticos, respeitando a lógica metodológica de 
organização de arquivos que, numa escala hierárquica, tenta relacionar cada documento com outros com 
os quais mantém vínculos de origem, formando dossiês também temáticos, funcionais ou de acordo com 
outra lógica importante à compreensão do arquivo.
4 Araújo (2019, p.10-11), em sua pesquisa sobre fotografia e saber médico em periódicos científicos no Rio 
de Janeiro (1903-1930), indica “uma notícia publicada pelo jornal O Paíz, no dia 13/06/1896, relatando a 
visita de um jornalista ao Hospício, que descreve as condições do lugar, citando a existência de um ateliê 
fotográfico mantido pelo Dr. Marcio Nery. Além disso, no relatório ministerial dos anos 1904-1905 escrito 
por Afrânio Peixoto ao ministro J. J. Seabra, consta no plano orçamentário do Hospício para o ano de 1906 
a pretensão de contratação de um fotógrafo para o gabinete fotográfico e antropométrico. No entanto, ainda 
não se soube mais sobre este serviço fotográfico, quem teria sido o fotógrafo e como teria funcionado”.
5 Criado por Oswaldo Cruz em 1909, o periódico Memórias do Instituto Oswaldo Cruz publica artigos científicos 
na área das ciências biomédicas e é um dos mais antigos periódicos científicos da América Latina.
6 Ver, a esse respeito, Lacerda et al. (2016).
7 A Casa de Oswaldo Cruz é a unidade técnico-científica da Fundação Oswaldo Cruz dedicada à preservação 
da memória da Fiocruz e às atividades de pesquisa, ensino, documentação e divulgação da história da 
saúde pública e das ciências biomédicas no Brasil.
8 Chamamos a atenção para o grau de confiabilidade desse tipo documental, os organogramas, no 
interior de um arquivo institucional. Alguns desses documentos estão presentes no arquivo de forma 
descontextualizada, e não é prudente supor que todos expressam a realidade vivida pela instituição. Ao 
contrário, alguns desenhos podem se referir, antes, a aspirações e propostas de alteração da organização 
que não foram implantadas. No entanto, como registros no arquivo, podem expressar exatamente essas 
aspirações e seu variado grau de viabilidade em cada contexto institucional, daí seu valor (Relatório…, 1987). 
9 O modelo de produção sistemática de fotografias será transformado, paulatinamente, a partir dos anos 
1930, mas, já nos anos 1940, com a aposentadoria de J. Pinto e a construção do laboratório da febre amarela 
(construído em Manguinhos no contexto da cooperação da Fundação Rockefeller com o governo brasileiro, 
por intermédio do Serviço Nacional de Febre Amarela), haverá novos locais de produção fotográfica sistemática, 
e não mais organizada em torno do IOC e do gabinete situado no castelo. Ver, a esse respeito, Lacerda (2010).
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10 Em depoimento pessoal à autora, por telefone, em 11 de agosto de 2019, Fernando Pires-Alves, membro 
da equipe formada para elaborar esses projetos de memória e organização de acervo no período inicial da 
COC e, ele próprio, um dos coordenadores, informa que grande parte do acervo de negativos em vidro e 
cópias fotográficas se encontrava guardada no prédio do Serviço de Multimeios – criado em 1984 durante a 
gestão de Sergio Arouca e responsável por dar início às atividades de design gráfico na Fiocruz – em arquivos 
de aço com gavetas, mobiliário “antigo”, e que poderia ser o mesmo que iniciou a guarda do material ainda 
no laboratório fotográfico comandando por J. Pinto. Uma pequena parte, mais relacionada a negativos de 
vidro sobre o castelo, era custodiada pelo Museu Oswaldo Cruz.
11 Em depoimento pessoal em 11 de agosto de 2019, Fernando Pires-Alves diz não lembrar de algum nível de 
ordem na documentação, embora saliente que a maioria do material dizia respeito a negativos sem cópias 
positivas que se encontravam arquivados por formato em gavetas de diferentes tamanhos. Essa forma de 
organização pode ser um indício que reforça a hipótese de ser esse um arquivamento dos tempos iniciais do 
laboratório, pois remete a uma ordem técnica de disposição que facilita o uso corrente de um arquivo dessa 
natureza. Contudo, temos conhecimento também da existência de fichas de controle dessa documentação, não 
preservadas inteiramente. Pires-Alves também informa que, durante análise preliminar do material fotográfico 
pela equipe, era notada alguma proximidade e lógica nas sequências das imagens, mas que a abordagem foi 
“intuitiva”, levando em conta uma lógica cronológica proposta pelas imagens (Relatório..., 1990). 
12 Havia dois projetos mantidos pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) que propunham, por um 
lado, a identificação e tratamento do acervo iconográfico do IOC e, por outro, uma Memória de Manguinhos, 
consubstanciado na elaboração de um programa de história oral (Relatório..., 1990). 
13 Mais uma vez, Pires-Alves considera que poderia haver, como resultante desse contexto, a elaboração de 
uma “cronologia intuitiva” sugerida pelas imagens e pela valorização do núcleo histórico como patrimônio 
então em curso.
14 Em depoimento pessoal em 11 de agosto de 2019 (ver nota 10), Fernando Pires-Alves concorda que havia 
uma agenda de pesquisa associada ao projeto Memória de Manguinhos, já referido. Também informa que, no 
projeto de organização do acervo fotográfico, eram objetivos tanto a sua organização quanto a identificação 
de eixos de análise documental, visando explorar a fotografia como fonte para estudos históricos e, ainda, 
a proposta de um álbum fotográfico como produto máximo dessas iniciativas. Nessa etapa, ainda não 
se pensava no tema desse álbum que foi, inclusive, motivo de debate pela equipe. Resultou, ao final, na 
publicação, em 1991, de A ciência a caminho da roça: imagens das expedições científicas do Instituto Oswaldo 
Cruz ao interior do Brasil entre 1911 e 1913 (COC, 1991), focado na série sobre as expedições científicas que 
integra o arquivo. Pires-Alves também nota que, mais do que os estudos que estavam sendo elaborados 
naquele mesmo período por parte da equipe, influências importantes foram as leituras de uma tradição 
historiográfica já existente sobre a memória ou história de Manguinhos, escritas por cientistas integrantes 
do IOC, como Olympio da Fonseca (1895-1978), no livro A Escola de Manguinhos (Fonseca Filho, 1974). 
Essas narrativas memorialísticas, bastante informativas, mas escritas com tom laudatório, vão informar 
também o conhecimento inicial da equipe que se debruçava sobre o arquivo e compor um diálogo entre 
o que as fotos sugerem e determinada história sobre os tempos de Oswaldo Cruz.
15 Indagado sobre a distinção dos dossiês e suas denominações, Pires-Alves concorda que serviam para 
separar o que era visto como era pré-institucional (fotograficamente marcada como antigas instalações) 
do que formaria, anos mais tarde, o núcleo arquitetônico tombado.
16 Os prédios que formam o que hoje denominamos núcleo arquitetônico são, além do castelo, a cavalariça, 
o pavilhão do relógio, o quinino e o aquário, este demolido. Ver, a esse respeito, Costa, Oliveira, Pessoa 
(2003).
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