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RESUMO
KAVASHIMA, Vinícius. O Instituto Butantan e seus Lugares de Memória. 2020.
48 p. Trabalho de Conclusão de Curso Especialização em História, Museologia,
Divulgação da Ciência e da Saúde – Centro de Formação de Recursos Humanos
para o SUS/SP; Instituto Butantan, São Paulo, 2020.
Este Projeto de Pesquisa tem por objetivo identificar os possíveis Lugares de
Memória, espaços onde a memória coletiva de um grupo é sedimentada, criados no
Instituto Butantan (IBu) durante o período da ditadura militar. Tem foco na situação
política e econômica do IBu, nas crises e tensões internas que levaram a evasão de
pesquisadores, na paralisações no final dos anos 1970 e nas movimentações do
começo dos anos 1980, centradas na construção do Museu Histórico, no
Tombamento do Instituto Butantan pelo Condephaat e na nomeação das ruas do
Instituto Butantan. Partindo da perspectiva da documentação arquivística e da
cultura material, pretende-se avançar tanto no entendimento das conjunturas que
levaram a construção desses lugares, como na compreensão dos processos para
materializar tais lugares na instituição.

Palavras-chave: Lugares de memória. Memória Coletiva. Memória Institucional.
Instituto Butantan.

ABSTRACT
KAVASHIMA, Vinícius.The Butantan Institute and its Places of Memory . 2020. 48 p.
Monograph – Centro de Formação de Recursos Humanos para o SUS/SP; Instituto
Butantan, São Paulo, 2020.
This Research Project aims to identify possible Places of Memory, spaces where the
collective memory of a group is sedimented, created at the Butantan Institute (IBu)
during the period of the military dictatorship. It focuses on the political and economic
situation of the IBu, the crises and internal tensions that led to the evasion of
researchers, which tarnished the image of the institution in public opinion, and the
movements of the early 1980s centered on the construction of the Historical
Museum, in the process of registration of the Butantan Institute’s area by
Condephaat and in the naming of the streets of Butantan Institute. From the
perspective of archival documentation and material culture, it is intended to advance
both in understanding the circumstances that led to the construction of these places,
and in understanding the processes to materialize such places in the institution.
Keywords: Places of Memory. Collective Memory. Institutional Memory. Butantan
Institute.
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1. INTRODUÇÃO
O Instituto Butantan (IBu) é uma instituição centenária com um rico acervo
arquitetônico, arquivístico e museal. Tais documentos são vestígios do passado,
parte da cultura material do Butantan, e assim carregam uma memória institucional.
Para que sejam analisados de forma crítica precisam ser entendidos como
documentos históricos, e para isso é necessário observar o contexto em que foram
criados e, mais do que isso, por que foram criados. Esse estudo objetiva olhar para
alguns lugares, monumentos e eventos da instituição como lugares de memória
(Pierre Nora, 1993), lugares que surgem com o propósito de se preservar uma
memória institucional.
Concebidos no período da ditadura militar, mais especificamente durante os
governos pós “milagre econômico”, durante o processo de redemocratização. Esses
lugares de memória, pensados em um momento de crise do capital político e
científico do IBu, representam um esforço institucional para promover a recuperação
da memória de sua origem, pautada na figura de seu fundador VItal Brasil, como
também a valorização da pesquisa e da ciência, proporcionando uma identificação
dos funcionários com a instituição.
Partindo dessa perspectiva, os espaços identificados para se sedimentar uma
memória do IBu são: comemorações de 80 anos do IBu, criação do Museu Histórico,
tombamento da área do Butantan pelo Condephaat, e a nomeação das ruas e
praças internas.
A decisão de estudar os lugares de memória do Butantan partiu da
oportunidade em fazer minha Especialização no Centro de Memória. Tanto as aulas
do curso, como o ambiente em que eu estava inserido, proporcionaram ferramentas
e conteúdo para que eu pudesse realizar o diálogo entre questões primordiais sobre
a trajetória da instituição, seus arquivos e sua história. Somado ao fato do Instituto
estar prestes a completar 120 anos, surgiu a curiosidade sobre como o IBu
comemorou seus aniversários anteriores e qual imagem buscou apresentar ao
público e a seus funcionários.
A escolha em pesquisar especificamente a comemoração de 80 anos surgiu
devido ao farto material preservado no Centro de Memória, somado à baixa
produção bibliográfica sobre o assunto. Sendo assim, analisar esses lugares de
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memória foi uma forma de olhar esses espaços já legitimados e inseridos no
cotidiano do público que frequenta o Instituto, de uma perspectiva ainda não
estudada, a da memória coletiva (HALBWACHS, 1990; Bosi, 1987) e sua relação
com a identidade local, visto que:
A memória coletiva é um elemento essencial do que se costuma chamar
identidade, individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades
fundamentais dos indivíduos e das sociedades de hoje, na febre e na
angústia. (GOFF, 2013, p.435)

Trabalhar com memória coletiva é compreender que a memória não é algo do
passado que se mantém inalterado até os dias atuais, podemos compreender isso
sob duas perspectivas, a primeira é entendendo que, quando lembramos, não
lembramos sozinhos; nossas lembranças e nossa memória são vivas, pois se
alimentar das memórias e lembranças dos grupos em que estamos inseridos. A
nossa memória individual é fruto das múltiplas memórias coletivas que estamos
inseridos (HALBWACHS, 1990). Em outras palavras e baseando-se no trabalho de
Halbwachs, Ecléia Bosi (1987, p.17) coloca que “Se lembramos, é porque os outros,
a situação presente, nos faz lembrar.”
A segunda perspectiva, diretamente ligada a frase de Bosi, diz que a memória
é uma ação presente, atividade de constante reconstrução. Se modifica com o
passar do tempo, com as influências e estímulos externos, ao ponto de sofrerem
transformações e alterarem nossas lembranças e impressões de um fato antigo 1:
Na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir,
repensar, com imagens e ideias de hoje, as experiências do passado. A
memória não é sonho, é trabalho. Se assim é, deve-se duvidar da
sobrevivência do passado, “tal como foi”, e que se daria no inconsciente de
cada sujeito. A lembrança é uma imagem construída pelos materiais que
estão, agora, à nossa disposição, no conjunto de representações que
povoam nossa consciência atual. (BOSI, 1987, p.17).

1 Ver HALBWACHS(1990), o autor trabalha, e conceitua e exemplifica como somos constantemente
influenciados pelas memórias das pessoas que convivemos e dos lugares que frequentamos.
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Na medida em que a memória deixa de ser vivida no interior dos grupos,
transmitida de uma forma social, coletiva e globalizante, há uma necessidade cada
vez maior de se preservar a memória em suportes externos. Assim os lugares de
memória, são pensados por Nora (1993) em seus múltiplos sentidos: material, como
um depósito de arquivos: simbólico, como um minuto de silêncio: e funcional, como
um manual de aula. Se apresentam como uma alternativa para suprir uma memória
que já não é mais vivida e transmitida de forma horizontal e espontânea. O objetivo
é sintetizar o máximo de sentidos em um mínimo de sinais, parar o tempo, evitar o
constante e natural processo de esquecimento, materializar o imaterial.
A materialização de uma história selecionada tem como objetivo promover,
através de símbolos, elos de identidade, e assim unir os membros de um grupo.
Essa materialização significa criar um patrimônio que será reconhecido de forma
natural, legitimado pela instauração de práticas e rituais. A criação desses lugares
de memória surge, muitas vezes, da necessidade de se negar um passado próximo,
um passado envolto de tensões e crises mas, para isso, é preciso criar uma
memória que resgate as origens, os valores e identidades que um grupo tem em
comum. É nesse processo que se faz necessário reunir uma coleção de semióforos,
em outras palavras, é preciso criar um inventário autêntico e genuíno do que se
possui, para assim proteger e expor elementos representativos que valorizem o
sentimento de pertencimento de grupo (CHUVA, 2017).
Esse processo de “enquadramento da memória” (Pollak,1989), de uma
memória construída na valorização de determinados acontecimentos e omissão de
outros, depende da continuidade e coerência dos discursos que buscam informar
sobre um passado selecionado. Para isso, o discurso de enquadramento da
memória se apoia tanto em símbolos, grandes personagens e acontecimentos da
história, como também em objetos, monumentos e museus. Dessa forma “essa
memória assegura a cocção e a solidariedade do grupo e ganha relevância nos
momentos de crise e pressão”. (MENESES, 1992, p.15)
O caso do Instituto Butantan nos anos 80, parece se relacionar com essas
premissas. A hipótese, nesse caso, é que o passado selecionado pelo Instituto
resgataria a figura de seu fundador, Vital Brazil Mineiro da Campanha, médico
sanitarista que “não só havia auxiliado no diagnóstico da peste [bubônica] como
contraído a moléstia e sobrevivido.” (Resumo da História do IBu para o Museu
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Histórico, Centro de Memória do IBu), além de exaltar sua determinação em
trabalhar pela saúde e ciência do Brasil em um momento que “o instituto contava
com precárias instalações e um diminuto número de funcionários. [...] Mesmo assim,
em 1906, já saíram as primeiras partidas de soro antidiftérico.” (Resumo da História
do IBu para o Museu Histórico, Centro de Memória do IBu)
É, em torno dessa memória, que busquei compreender melhor a história do
Butantan sob a perspectiva da cultura material/institucional, pouco estudada até este
momento. Procuro compreender como se deram as disputas de capital político e
científico e, principalmente, buscar uma relação entre as tensões vividas e a
necessidade de se forjar lugares de memória.
No entanto, para compreendermos os lugares de memória do Instituto
Butantan na década de 1980, objetivo desta pesquisa, se tornou necessário
retrocedermos um pouco na história do Instituto, mais especificamente para a
década de 1970 e assim compreender como o Butantan atravessou esses anos até
chegar ao seu aniversário de 80 anos, considerando o contexto científico nacional.
O período da virada da década de 1960 para os anos 70 no Brasil foi
chamado pelos militares de “Milagre Econômico”, um período de crescimento
econômico que privilegiou as camadas mais ricas da sociedade, mas que foi
rapidamente desestabilizado em 1974 com a crise do petróleo. (SCHWARCZ, 2015,
p.452-453). No mesmo período, os investimentos em saúde eram bastante baixos,
caindo de 2,21% para 1,40%, do orçamento total da União entre 1968 e 1972.
Enquanto isso, o orçamento destinado às forças armadas subiu de 12% para 18%
no mesmo período. (PAIVA e TEIXEIRA, 2014, p.18).
Nesse momento, Ibañez et al. (2005, p.135-136) considera que o Instituto
Butantan passava pelo que denominou de inércia institucional, “caracterizado por
uma política tímida na área pública de fomento de Ciência e Tecnologia (C&T)” 2. Tal
situação se deve ao contexto de sucateamento da saúde pública em detrimento de
planos de saúde particulares, ao fato de o investimento em C&T ser cada vez menor
fazendo com que, até a década de 1980, o Instituto sobreviesse a partir de apoios
estaduais e nacionais esporádicos.

2 No trabalho os pesquisadores denominam o período de 1951 a 1982 como “Comando das
lideranças internas: inércia institucional”.
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2. OBJETIVOS
2.1 Objetivo Geral
- Identificar e analisar criticamente os possíveis lugares de memória do Instituto
Butantan no início dos anos 1980, mais especificamente no período de 1980 a 1983.
2.2. Objetivos Específicos
- Investigar as crises pelas quais o Instituto Butantan passou na década de 1970,
assim como suas consequências;
- Discutir os motivos que levaram às definições e criações dos lugares de memória
do Butantan na década de 1980;
- Discutir como foi o processo de concepção desses lugares de memória;
- Avaliar qual a importância dos lugares de memória na época de sua construção e
atualmente.
3. METODOLOGIA
Os fatos que nortearam essa pesquisa são: o Aniversário de 80 anos do IBu
(23 de fevereiro de 1981); a criação do Museu Histórico (11 de junho de 1981); o
Tombamento do Instituto pelo Condephaat (14 Setembro 1981); o Descerramento
das placas nomeando as ruas e praças internas (07 de Fevereiro de 1983).
O foco da pesquisa se recairá sobre as ações, os debates e as
movimentações para a implementação desses lugares de memória, bem como os
contextos de sua criação.
Durante todo o processo, a pesquisa contou com a leitura de bibliografia
sobre a temática da memória, mais especificamente da memória coletiva e dos
lugares de memória, como referências teórico-metodológicas para auxiliar no
trabalho com fontes de natureza variada, que vão desde de edificações, passando
por documentos arquivísticos e entrevistas.
Ademais, foi realizada a consulta e análise dos documentos do Centro de
Memória do IBu: Relatórios Anuais dos anos de 1970 a 1983, Atas de Reuniões dos
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Grupos de Trabalho para a organização do aniversário do Instituto e para a criação
do MH. Foram consultadas matérias de jornais da época como o Jornal da Tarde,
Diário do Povo, Folha de São Paulo e O Estado de São Paulo no acervo do Centro
de Memória e do Museu de Saúde Pública Emilio Ribas, sobre a produção de soros
e vacinas, evasão de funcionários, dentre outras questões. Além destes, analisei
cartas, folhetos e livretos produzidos pelo IBu, como também Editoriais, Portarias e
propostas de comunicação.
A partir de tais fontes, definimos três principais temáticas, apresentadas
sobretudo em matérias de jornais, que retratam alguns problemas pelos quais o IBu
passou nos anos 1970. São elas:
3.1. Evasão de funcionários e ausência de técnicos nos institutos de pesquisa
Durante a década de 1970 um dos principais problemas que afligiu o IBu foi a
dificuldade em se manter um corpo de técnicos e pesquisadores suficientes para
suprir as demandas internas, um problema não só do Butantan, mas de todos os
institutos estaduais.
A evasão de pesquisadores dos institutos de pesquisa no Estado de São
Paulo começa em 1962 quando a Universidade de São Paulo (USP) acelera as
obras da Cidade Universitária “Armando de Salles Oliveira” (CUASO) para realizar a
transferência de seus cursos para a região do bairro Butantã. Acompanhando a
reestruturação física da USP a nova estrutura da Universidade promoveu uma
profissionalização que garantia a seus profissionais estabilidade e dedicação
exclusiva. Dessa forma, a nova carreira de docente proporcionou que “[...] os
professores pudessem resistir e lutar por melhores condições de trabalho” (BIAZO,
2017)3. Como veremos mais à frente, essa estabilidade empregatícia e a liberdade
profissional serão fatores decisivos para atrair pesquisadores.
Ainda no período do “milagre econômico”, em 1972, o Jornal da Tarde
publicou uma matéria intitulada “Uma ameaça às pesquisas do Instituto Butantã” 4, na
qual critica a falta de funcionários no IBu: “[...] esse quadro de técnicos e
pesquisadores é considerado insuficiente para aumentar a produção de soros e
3 Vale ressaltar que o Instituto de Biociências estava incorporado à Faculdade de Filosofia, Ciências
e Letras (FFCL), prédio localizado na Rua Maria Antônia
4 Apesar da escrita oficial ser Butantan, os jornais escreviam Butantã, em referência ao Bairro do
Butantã
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vacinas, além de representar uma ameaça ao desenvolvimento de pesquisas
científicas.” (JORNAL DA TARDE, 1972). Na mesma matéria o então Diretor da
Coordenadoria de Serviços Técnicos Especializados (CSTE) 5 da Secretaria Estadual
da Saúde, Otto Bier, admitiu "[...] a impossibilidade de ofertas de salários capazes de
competir com os da indústria e, até, da Universidade de São Paulo.” (DIÁRIO DO
POVO, 1976). Nesse contexto, havia boatos de que 30% dos funcionários do IBu
estavam contratados em regime de trabalho “a título precário”, podendo ser
demitidos a qualquer momento e sem indenização (JORNAL DA TARDE, 1972). A
insatisfação dos funcionários com os baixos salários se prolongou até 1981, ano em
que Folha de São Paulo (Folha de S.P.) publicou a matéria “Aniversário do Butantã
com elogios e denúncias”, expondo a insatisfação dos funcionários com as
condições de trabalho, além de queixas relacionadas a falta de material, laboratórios
precários e riscos de contaminação, como apontada por um biólogo, que não se
identificou, da Divisão de Virologia: “...[os funcionários] não recebem salário
insalubridade e não têm seguro de vida, apesar da precária proteção dos
equipamentos com os quais desenvolvem as pesquisas” (FOLHA DE S.P., 1981).
Podemos identificar também a dificuldade do IBu em competir com os salários
da indústria em um caso ocorrido entre os anos de 1976 e 1977. Analisando os
Relatórios Anuais do período de 1970 a 1975, o Instituto contou com um corpo de
funcionários que variou de 710 a 800 pessoas. Em análise do Relatório Anual,
sabemos que em 1976 ocorre a contratação de 456 funcionários, chegando a um
total 1247. Porém, no ano seguinte, ocorre a evasão dos funcionários quase na
mesma quantidade das contratações do ano anterior. Nos Relatórios, essa saída é
justificada pelos melhores salários nas indústrias farmacêuticas.
Dentre as “dificuldades enfrentadas”, enumeradas pelo Instituto a primeira se
refere ao ocorrido:
1) Alta rotatividade dos servidores de nível médio e inferior. Dos mais de 400
servidores admitidos em fins de 1976 e 1977, a grande maioria pediu
demissão, atraídos por empresas particulares, que ofereciam remuneração
superior pelo fato de estarem qualificados graças ao imenso trabalho de

5 Em 1968, com a reforma na saúde pública promovida pelo médico sanitarista Walter Leser, o
Instituto Butantan passou a ser subordinado a CSTE. ver MOTTA, André - A reforma Leser
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aprimoramento desenvolvidos pelos técnicos superiores do Instituto; (RA

1977).
3.2. A crise do Soro
Outro problema institucional que se tornou público, estava diretamente ligado
a produção dos soros e vacinas, especificamente sobre alterações verificadas na
coloração do soro antirrábico, tornando-o esverdeado. O curioso episódio do “Soro
Verde” (FOLHA DE S.P., 1979), que teve seu início em Junho de 1978, e
inicialmente foi contornada pelo Instituto Butantan por meio dos lotes que estavam
no estoque, foi considerado apenas um problema menor relacionado a uma
alteração aleatória na coloração do produto, não apresentando riscos. Mas o
problema persistiu até 1979 e começou a gerar repercussão na mídia. Segundo uma
matéria desse mesmo ano do Jornal Folha da Tarde, circulava um “boato de que
não haveria no Instituto Butantã soro disponível para atender as pessoas que dele
necessitassem para tratamento médico” (FOLHA DA TARDE, 1979). Para além do
soro antirrábico, o soro antitetânico e principalmente o soro antiofídico passaram por
dificuldades de produção e distribuição (ANOS 1980: O Instituto Butantan e a crise
do soro. 2011, Instituto Butantan), gerando questionamentos públicos quanto à
eficiência e confiabilidade da produção institucional.
É nesse cenário que o Instituto Butantan entra nos anos 1980:
A necessidade de recursos humanos, especialmente a de servidores de nível
inferior e médio, foi extremamente sentida, exigindo grande esforço para a
manutenção dos trabalhos de Pesquisa, Assistência Médica e especialmente
a Produção do Instituto.” (RA 1979, p.5)

3.3. O Esfacelamento da imagem na opinião pública
“Aos 80 anos Butantã em grave crise” - foi dessa forma que o Jornal Folha de
São Paulo fez o chamado para sua matéria de 20/09/1980, criticando o abandono de
projetos e a má gestão pública que afetara todos os setores do Instituto. O que mais
chama atenção é que a matéria busca fazer referência a como o Butantan se perdeu
ao longo da sua história:
19

O mundialmente famoso Instituto Butantã de São Paulo enfrenta uma das
piores crises de sua história. Do biotério ao museu, passando pelo
serpentário, pelo projeto de produção de vacinas contra o sarampo, o BCG
intradérmico liofilizado e as áreas de pesquisa, o Butantã, é hoje apenas uma
pálida demonstração do que foi no passado. (FOLHA DE S.P., 1980)

Toda essa crítica têm um alvo certo: os dirigentes do momento, que “[...]
transformaram o Instituto numa grande fábrica de vacinas, fazendo com que ‘a
pesquisa seja apenas um suporte da produção’”. Ao longo das matérias, diversas
vezes o Jornal critica a direção, afirmando que o Instituto perdeu-se de suas origens,
alegando que “[...] instalou-se no Instituto Butantã uma crise em sua estrutura, com a
diminuição de cientistas, ausência cada vez maior de líderes científicos, verbas cada
vez menores na área de pesquisa e pouco incentivo ao desenvolvimento científico.”
(FOLHA DE S.P., 1980)
O mesmo jornal ainda aproveitou para resgatar o assunto da falta de soros
que se agravava, dizendo que “[...] os estoques de soros e vacinas são baixos e à
produção do Instituto é menor do que sete anos atrás.” Para complementar as
alegações acerca do descaso da administração do Butantan, foi reafirmada por uma
fonte anônima interna “Aqui não há modernização de técnica de produção. No
mundo todo isto evolui: No Butantã, a técnica é quase artesanal em comparação
com outros institutos científicos existentes no mundo”. (FOLHA DE SÃO PAULO,
1980).
Para piorar a imagem da instituição, o então Diretor Técnico Substituto, Bruno
Soerensen Cardozo, faz a seguinte declaração:
Lamentavelmente, estamos com os nossos fermentadores parados por falta
de peças e por vergonhoso descuido da área administrativa.’ Na verdade,
dois dos fermentadores (para produzir vacinas de forma mais eficiente)
importados da França tiveram suas fiações roídas por ratos e estão
Inutilizados. (FOLHA DE S.P., 1980).

Dois dias depois o jornal produziu mais uma matéria criticando a direção do
Instituto e incluiu a fala de uma fonte da Secretaria da Saúde, alegando que o
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Instituto estava "[...] à beira de perder seu prestígio Internacional na área de
pesquisa pela falta de renovação de valores e porque a direção coloca a ciência em
segundo plano” (FOLHA DE S.P., 1980).
No dia 23 de Setembro do mesmo ano, Bruno Soerensen envia uma carta à
Boris Casoy, diretor responsável da Folha de São Paulo, esclarecendo as
acusações do jornal em uma defesa de 6 páginas, solicitando sua publicação na
íntegra “para esclarecimento da opinião pública”. Nela o então Diretor defendeu a
produção e fornecimento de soros e vacinas, a infraestrutura moderna dos
laboratórios e fábricas, e o quadro de funcionários, salientando o número recorde de
pesquisadores. Além dos esclarecimentos e justificativas protocolares, cabe
ressaltar o último argumento de Soerensen, no qual ele procura defender o
alinhamento dos dirigentes com os valores que estavam presentes na fundação do
Instituto: “Finalizando, desejamos ainda esclarecer à opinião pública de que o
Butantan não está entregue atualmente a dirigentes que não conhecem a sua
origem, o seu destino e as suas responsabilidades.” (Carta de Bruno Soerensen
para Boris Casoy, 1980, Centro de Memória do IBu).
Na matéria do dia seguinte, o jornal publica a carta de Soerensen na íntegra,
porém acompanhada de um tréplica com o título “muitos pontos não esclarecidos”
na qual o repórter Carlos Alberto Luppi responde a defesa do Diretor de uma forma
bastante ácida. As críticas que cabem ser destacadas se dão principalmente em
relação aos problemas de gestão, ressaltando o fato da direção “[...] dedicar 70 por
cento de suas atividades à área de uma produção irregular, ficando apenas 30 por
cento à área de pesquisa científica”. O Jornalista critica também a infraestrutura do
IBu: “Por acaso não é crítica a situação de um Instituto onde faltam cobaias, onde o
Biotério está mal, com animas infectados sendo destinados a pesquisa, onde o
museu é decepcionante porque tem muita pouca coisa?” (FOLHA DE S.P., 1980).
Mais uma vez, no dia 25 de setembro, a Folha de São Paulo procura criticar a
competência dos dirigentes ao fazer um paralelo com o desenvolvimento e
sobrevivência de instituições de pesquisa ao longo dos anos:
Um centro de pesquisa é criado por um cientista (ou um pequeno grupo) de
grande competência técnica e capacidade de empreendimento, capaz de
mobilizar setores do governo e da sociedade. [...] A sucessão do líder resulta,
assim, em um momento decisivo para a instituição. [...] Hoje, sua
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sobrevivência se encontra ameaçada, não apenas pela redução de verbas e
por uma administração imposta, mas sobretudo pela intenção de transformálo em uma simples fábrica de vacinas e soros. (FOLHA DE S.P., 1980).

Este debate público torna evidente que as críticas têm como foco o
afastamento do Butantan com sua origem, a falta de incentivo ao desenvolvimento
científico acompanhado de uma visão puramente fabril, a perda de prestígio
internacional e a dificuldade em manter seus funcionários. Tal situação reflete a
perda de identidade de seus funcionários, a perda de capital científico, e uma
imagem esfacelada na opinião pública.
Cabe ressaltar que o atrito entre a Folha de São Paulo e o IBu ocorreu
apenas um mês antes do Diretor Soerensen criar uma Comissão Comemorativa dos
80 anos do Instituto. Ainda que o Arquiteto Anderson Félix de Sá pontue que já no
final dos anos 1970, o Butantan se movimentava com atividades e comemorações
na “tentativa de fortalecimento da identidade da instituição” (SÁ, 2019, p.227),
acredito que, ao invés de negar uma relação entre as críticas discorridas pela Folha
de São Paulo e as comemorações do Instituto e seus desdobramentos, a colocação
de Sá, assim como os debates pontuados, mostram que o contexto que levou as
comemorações é bastante complexo e possui várias facetas.
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1. Os 80 anos do Instituto Butantan - 23 de Fevereiro de 1981
Em 1981 o Instituto Butantan completava 80 anos e, para celebrar, foram
planejadas várias comemorações envolvendo o aniversário de sua fundação e o
principal personagem de sua história, o médico Vital Brazil.
O ato de comemorar um aniversário está enraizado no cotidiano das
sociedades contemporâneas. Fora da esfera privada, as instituições festejam suas
fundações e homenageiam seus funcionários. No caso do Instituto Butantan vemos
que segue-se “um calendário bastante convencional, apontando para essa tradição
da sociedade ocidental moderna de comemorar os fatos históricos” (LISBOA, 2008,
p.36)6. Ainda que comemorações sejam práticas comuns em nossa sociedade a
6 Temos como exemplo a análise que Lisboa(2008) faz sobre comemorações em instituições, onde
ela relaciona as comemorações e os lugares de memória pensados por Nora.
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grandeza das comemorações do aniversário de 80 anos do Instituto mostra que não
se trata de um simples ato corriqueiro e que a escolha dessa data está
profundamente relacionada aos problemas enfrentados pelo Butantan na década
anterior.
Parto do princípio de que “a comemoração convida a lembrar e refletir sobre
a vida institucional, a escrever a (heróica) história dela, a homenagear sua existência
e, com isso tudo, perfilar e fortalecer sua identidade.” (LISBOA, 2008, p.38). Por este
motivo analisaremos as comemorações do Instituto Butantan como lugares de
memória (NORA, 1993). Argumentamos que os aniversários, por si só são lugares
de memória naturais (NORA, 1993, p.26). No caso das comemorações, elas
extrapolam o sentido “material” e “funcional” do conceito de “lugares” e assumem
uma “significação simbólica”; são lugares por ser uma representação tangível de um
recorte temporal ao mesmo tempo que concentram as lembranças em um único
acontecimento ou em uma data.
Para pensar e planejar as atividades que ocorreriam no aniversário de 80
anos do Instituto, o então Diretor Bruno Soerensen Cardozo (1979 – 1983) constituiu
uma Comissão Organizadora para a comemoração, composta por membros de
diferentes divisões do Instituto: Jesus Carlos Machado, Henrique Moisés Canter,
Alphonse Richard Hoge, Murilo A. Soares, Raymond Zelnik e Paulo Schneide. Ao
todo foram realizadas 6 reuniões, nem sempre com todos os membros presentes,
entre as datas de 29 de outubro; 04, 11, 18 e 25 de novembro e 02 de dezembro de
1980 (Atas da Comissão Comemorativa de 80 anos do IBu, 1980, Centro de
memória do IBu).
Durante as reuniões diversos temas foram discutidos, dentre os quais
podemos destacar:
-

Definição da data para a comemoração do aniversário, sendo escolhido o dia
23/02/1981, em referência ao Decreto 878/A de 23 de Fevereiro de 1901, que
transformou o Laboratório Soroterápico em instituição autônoma com o nome
de Instituto Serumtherapico7.;

-

A inauguração do Museu Histórico, construído com base no Laboratório
Original utilizado por Vital Brazil para produzir os primeiros soros do Instituto.

7 A criação do Instituto e sua história é relatada no documento “Resumo da História do Instituto
Butantan (Museu Histórico do I.B.)”
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A data de sua inauguração foi escolhida para acontecer entre os dias
11/06/1981, em referência a data da entrega dos primeiros tubos de soro
antipestoso e 14/08/1981, em referência a entrega dos primeiros soros
antipeçonhentos. Os membros da Comissão, no entanto, optaram pelo mês
de junho, como veremos mais adiante no tópico sobre o Museu Histórico;
-

Criação da Medalha Instituto Butantan, cuja entrega seria realizada no
mesmo dia da inauguração do MH, e entregue a “personalidades e entidades
que cooperam com o IBu, bem como a Servidores do Instituto que se
destacaram nas suas atividades.” (EDITORIAL, 1981, Centro de Memória do
Ibu);

-

Programação de filmes que seriam passados entre os dias 20 a 23 de julho
de 1981, reunidos pelo Prof. Canter. Foram selecionadas produções das
décadas de 1930 e 1940, como “instituto Butantan”,1950 "la mort qui guete",
como também filmes mais recentes da década de 1970 sobre o Hospital Vital
Brazil “S.O.S. Butantan”, “Ofídios brasileiros”, “Os peçonhentos”, “Répteis
rastejantes” e “Vital Brazil e o Instituto Butantan”;

-

Durante

todo

o

ano

foram

realizados

diversos

encontros

científicos/acadêmicos como o “Simpósio sobre Serpentes e Artrópodes
peçonhentos”, o “Curso sobre Linfomas Malignos” e o “Congresso Brasileiro
de vacinas e soros”, totalizando 9 atividades do gênero ao longo do ano;
-

Pensou-se também no Carimbo Postal comemorativo do dia da fundação do
Instituto Butantan. (Figura 1);

-

Criação de um Selo Comemorativo, que seria confeccionado posteriormente
com duas imagens ao centro, o “primeiro laboratório” ao lado da efígie de
Vital Brazil ao lado da frase “a ciência aplicada à saúde pública”. (Figura 2)
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Figura 1: Carimbo postal do dia da fundação do IBu

Fonte: Instituto Butantan/ Acervo Centro de Memória. Foto: Vinicius Kavashima

Figura 2: Selo Comemorativo: IBu 80 anos

Fonte: Instituto Butantan/ Acervo Centro de Memória. Foto: Vinicius Kavashima

Para além dessas metas estipuladas, algumas outras ideias levantadas pela
Comissão não se concretizaram durante as comemorações. Porém, não foram
esquecidas e acabaram sendo colocadas em prática alguns anos depois, como o
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Concurso do Logotipo do Instituto Butantan, chamando o público para repensar a
identidade visual, e a nomeação das ruas e praças internas do Butantan, ambos
projetos que saíram do papel em 1983.
Outro ponto que nos chama atenção, no que diz respeito à divulgação externa
da comemoração, foi o fato de a Comissão contar com a apoio de uma empresa
especializada, a “Nacional Propaganda”, contratada para elaborar a imagem pública
do Butantan e criar “um folheto comemorativo dos 80 anos do Instituto” 8.
A “Nacional Propaganda” analisou também a “possibilidade de ser produzido
um filme especialmente dedicado ao trabalho de Vital Brazil” (Proposta de
Comunicações para o Instituto Butantan, Nacional Propaganda, 1980, Centro de
Memória do IBu). O vídeo foi produzido com o nome “Vital Brazil e o Instituto
Butantan”9.
Apesar do conteúdo das Atas das Reuniões e da proposta de comunicação
ser direto e objetivo, podemos extrair informações que vão além do que está escrito;
a data para a inauguração do MH; a criação de uma medalha para homenagear
funcionários, instituições e parceiros; o selo comemorativo; a seleção de filmes
históricos; a organização de encontros científicos/acadêmicos; a criação de um
concurso para aproximar o público e repensar a identidade visual da instituição; a
nomeação de todas as ruas e praças internas; e a contratação de uma empresa que
pensasse sobre a imagem externa do Instituto, tudo isso pode ser entendido como
elementos de uma mesma estratégia institucional cujo propósito era reorganizar as
memórias como ferramentas para a legitimação e valorização da missão
institucional, promovendo uma conexão com o mito fundador e realizando a
manutenção de uma ilusão comunitária de sentimento de uma cultura compartilhada
por todos da instituição10.
A escolha das datas comemorativas, do que e de quem se pretende
homenagear é sempre uma seleção, uma instrumentalização da memória (SILVA,
2002, p.432). Essas escolhas refletem os interesses de quem as escolhe, mostram
as ideias, as visões e o que seus idealizadores valorizam e querem que seja
perpetuado. Além disso, todas as escolhas vem acompanhadas de omissões e com
8 Esse folheto comemorativo foi lançado em 1983 no formato de um livreto intitulado “Instituto
Butantan”
9 Não foi possível datar o lançamento do vídeo.
10 Ver Joel Candau (2019, p.147) para compreender mais como as comemorações são utilizadas
nas disputas pelas identidades dos grupos.
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essa seleção, feita de enaltecimentos e omissões, valores e visões, se constrói um
passado, que seria de acordo com Candau (2019, p.166), “um passado mais útil e
mais conveniente”, em outras palavras: " [...] essa 'máquina de remontar no tempo'
que é a comemoração é sempre seletiva e ostenta um 'maniqueísmo purificador' […]
'tem o dom de limpar o passado' e de 'retirar dele toda a alteridade inquietante'."
(CANDAU, 2019, p.148-149).
Analisaremos, a seguir, nesta perspectiva, algumas partes desse lugar de
memória identificado. A escolha da data do aniversário da comemoração de 80 anos
do IBu, ainda que pareça uma ação óbvia, tem por trás determinadas intenções: o
dia 23 de fevereiro de 1901 é quando o Instituto Butantan, ainda Laboratorio
Serumtherápico, “é transformado numa instituição autônoma com o nome de
Instituto Serumtherápico”, no qual “Vital Brazil foi o 1º Diretor” (Resumo da História
do IBu para o Museu Histórico, Centro de Memória do IBu). Escolher uma data para
comemorar o aniversário do Instituto é escolher qual momento deve ficar marcado
na história, qual momento deve ser cristalizado na memória coletiva. No caso do IBu
a escolha foi em direção a confiança depositada em Vital Brazil para ser diretor de
um instituto autônomo que estava incumbido de produzir soros e vacinas para
solucionar problemas graves de saúde pública. Essa imagem se mantém até os dias
de hoje.
Se olharmos para a matéria que o Estado de São Paulo publicou no dia 11 de
junho de 1971, sob o título “O Butantã produz soros há 70 anos”, e que relata a
história do Instituto e de Vital Brazil, exaltando sua produção e sua pesquisa (O
ESTADO DE SÃO PAULO,1971), verificamos como o leitor leigo é levado a
entender o dia 11 de junho como o aniversário do Instituto Butantan, mostrando que,
ao menos para o público externo, antes do aniversário de 80 anos a data de 23 de
fevereiro não era uma data oficializada.
Tanto a criação do Museu Histórico, quanto o Carimbo Postal e o Selo
Comemorativo, buscam recuperar a imagem do “Primeiro Laboratório” utilizado por
Vital Brazil, sob o slogan “80 anos de ciência aplicada a saúde pública” 11. Em todos
os casos fica evidente o esforço para que esse passado selecionado atinja a
memória coletiva, uma memória que vai em direção ao evento fundador, cunhando
um passado idealizado em torno do pioneirismo de Vital Brazil, o médico que
11 Como é possível ver no carimbo postal e no selo comemorativo.
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superou todas as dificuldades, trabalhou em uma cocheira adaptada, em situações
precárias, e ainda assim conseguiu produzir os soros que tanto ajudaram a saúde no
Brasil.
Ao entregar o Museu Histórico do Instituto Butantan ao público, a Diretoria e a
Comissão do Museu desejam mostrar, [...] que neste prédio simples,
adaptado de um telheiro e de uma cocheira, Vital Brazil produziu o soro e a
vacina anti-pestosa, pesquisou e produziu soros anti-peçonhentos, com isso
salvando vidas e elevando o nome da ciência brasileira. (Folheto Museu
Histórico - Instituto Butantan, Centro de Memória do IBu)

Esses exemplos nos mostram que as escolhas dos acontecimentos procuram
sempre exaltar um passado, enaltecendo a herança e a tradição, mostrando a
relevância histórica do Instituto. Com isso, evita um passado recente, envolto de
críticas e marcado por uma grave crise.
A Medalha Instituto Butantan para homenagear os funcionários e instituições
parceiras, bem como os diversos eventos científicos/acadêmicos que ocorreram ao
longo do ano são uma tentativa de fortalecer os laços internos e mostrar a relevância
do IBu como uma instituição de ponta no meio científico.
Por fim temos a contratação da empresa “Nacional Propaganda”, como uma
forma de reverter a desgastada imagem do instituto, que passou por diversos
reveses nos anos anteriores, além de deixar claro a tentativa de se atingir o
imaginário do público externo, por meio da proposta de divulgação encomendada:
A importância do Instituto Butantan está presente hoje em vários níveis [...], O
ideal seria que todos estes níveis de importância fossem reconhecidos e
utilizados pelas diversas camadas de públicos beneficiados. Nesse sentido
mostra-se bastante interessante uma melhor divulgação da imagem do
instituto. [...] Para que esta data fique marcada na opinião pública geral.
(Proposta de Comunicações para o Instituto Butantan, Nacional Propaganda,
1980, Centro de Memória do IBu)

Nesse sentido, o seguinte trecho de Silva resume muito bem o significado de
tais comemorações:
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[...] as comemorações buscam, nessa ‘rememoração’ de acontecimentos
passados, significações diversas para o uso do presente. Comemorar
significa, então, reviver de forma coletiva a memória de um acontecimento
considerado como ato fundador, a sacralização dos grandes valores e ideias
de uma comunidade constituindo-se no objetivo principal (SILVA, 2002,
p.432)

4.2. O tombamento do Instituto Butantan - 14 de Setembro de 1981
Iniciado um pouco antes da Comissão Comemorativa dos 80 anos, mas
ainda dentro da onda preservacionista pela qual passava a instituição, o pedido do
tombamento do Instituto Butantan foi realizado em 3 de Junho de 1980 pelo
Secretário da Saúde Adib Jatene, no qual ele fala “na necessidade de tombar todos
os imóveis e a área circunjacente para preservar a ‘instituição internacionalmente
conhecida pelo que representa no campo médico e científico’” (O ESTADO DE SÃO
PAULO, 1980).
Entre o pedido de tombamento e a oficialização do Condephaat é pertinente
observarmos os desdobramentos do pedido e o ritmo em que os processos
ocorreram. No mesmo dia em que Jatene fez o pedido, o Secretário da Cultura
Antonio Henrique Cunha Bueno autorizou a abertura do processo. No dia seguinte,
04 de junho, Bueno enviou um ofício para Janete informando sobre a abertura do
processo e reforçando que a partir daquele momento toda a área ficaria protegida
até que fossem concluídas todas as análises. Na semana seguinte, no dia 11, o
presidente do Condephaat, Ruy Ohtake, encaminhou o processo para o Serviço
Técnico de Conservação e Restauro (STCR), para realizar o levantamento dos
edifícios que seriam analisados, pedindo celeridade no processo. Para a escolha
dos edifícios e o critério de seleção, identificamos que “Foram selecionadas, neste
trabalho, doze edificações, dentre as outras, tendo como critério de escolha: 1º
Representatividade Histórica (da própria instituição); 2º. Representatividade
arquitetônica” (Condephaat 1981, apud SÁ, 2019, p.91-92).
As doze edificações escolhidas foram: O Pavilhão Lemos Monteiro; Museu
Histórico; Serpentário; Hospital Vital Brazil; Museu e Auditório; Edifícios Principal
(biblioteca-Lab. Pesquisas); Mostruário de Cobras; Laboratório de Pesquisa e
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Produção; Antiga Sede da Fazenda Butantan; Biotérios; Oficinas; Antigas Cocheiras.
(SÁ, 2019, p.91‐92)
No ano seguinte, no dia 13 de Agosto de 1981, o STCR emitiu o parecer final,
a favor do tombamento do Instituto, no qual dizia:
O STCR é de parecer que o tombamento formalize o reconhecimento do
Condephaat à importância do Instituto Butantan, pelas seguintes razões:
a) O grande significado científico que essa Instituição representa, não só para
o Estado, bem como a nível nacional e internacional.
b) Apesar de o conjunto das edificações não ser arquitetonicamente muito
representativo, o STCR é de opinião que esse mesmo deva ser considerado
num todo, edifícios e áreas verdes. O conjunto assim formado, ganha, então,
um significado urbano dentro de nossa metrópole. (Condephaat 1981, apud
SÁ, 2019, p.93-94)

No final do mesmo mês, mais precisamente no dia 27, Ruy Ohtake autorizou
a elaboração da Resolução de Tombamento e, por fim, o processo foi oficializado
pela Resolução 35, de 14 de Setembro de 1981 e publicada no Diário Oficial do
Estado de São Paulo (DOESP) no dia 15 de Setembro de 1981:
Artigo 1º - Fica tombado como bem cultural de interesse histórico e
paisagístico, o Conjunto de Edifícios que compõem o Instituto Butantan, bem
como o entorno no qual estão inseridos os diversos setores que compõem
essa instituição internacionalmente renomada, totalizando uma área de 27
alqueires. (DOESP, 1981)

Como bem analisado por Sá (2019, p.94), o processo de tombamento correu
de uma forma mais rápida do que o normal, como também a comunicação quase
que imediata entre as partes envolvidas foi um caso atípico, mostrando a
reciprocidade e o alinhamento de interesses.
Podemos compreender que os objetivos por trás dos tombamentos eram
muito mais complexos do que o reconhecimento da instituição no “campo médico e
científico”, como afirmado por Jatene. Para além disso, vemos o caráter político do
processo nos pareceres do STCR ao afirmar que apesar do “conjunto das
edificações não ser arquitetonicamente muito representativo […] o primeiro aspecto
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que se destaca é a dimensão política, que particulariza esse caso em relação a
outros processos de tombamento de monumentos públicos da mesma época.” (SÁ,
2019, p.94). Como é o caso da reconstrução do Pátio do Colégio, que veremos mais
adiante no tópico sobre o Museu Histórico.
O objetivo mais evidente seria a proteção da sua área física, o tombamento
funcionaria como uma forma de proteger o Instituto das constantes concessões de
espaço para outras instituições, sobretudo a USP. Como podemos ver na matéria do
Estado de São Paulo, onde o jornal afirma que “os funcionários do Instituto garantem
que a preocupação principal é evitar que os incessantes pedidos de cessão de
novas áreas tenham de ser atendidos” (O ESTADO DE SÃO PAULO, 1980).
Esta preocupação não é descabida, uma vez que devido às diversas
concessões de sua área, o Butantan passou de seus 100 alqueires originais, para os
27 alqueires que seriam tombados (O ESTADO DE SÃO PAULO, 1980). O próprio
diretor reconheceu ao mesmo jornal que o Instituto perdeu muito nas últimas
concessões, para a Cidade Universitária, para a Fundação do Remédio Popular e
para a Secretaria de Turismo.
Porém, podemos acrescentar outro objetivo com relação ao tombamento, que
seria o de legitimar o espaço historicamente, este já mais subjetivo, atrelado ao
contexto dos acontecimentos da década de 1970. Buscava-se resgatar a identidade
do grupo através da legitimação desse lugar de memória.12 Portanto, além de
proteger sua área, tombar o instituto significava proteger sua identidade, sob um
legado de 80 anos. Essa identidade precisava ser reconhecida não só
externamente, mas internamente também, de forma que fosse gerado um
sentimento de pertencimento.
Tombar um patrimônio é preservar o imóvel com suas características originais,
e é justamente esse sentido que se buscava como o tombamento do IBu. As ações
para o tombamento do Butantan tinham como objetivo “[...] não somente conservar
sua feição no momento do tombamento, mas restaurar nele uma imagem
considerada original, primitiva.” (CHUVA, 2017). Voltar a suas origens, a um estado
primitivo, significava para o Butantan retomar um vigor perdido. Em outras palavras,
as práticas de conservação tinham por objetivo recuperar as origens de forma física
12 No livro de Chuva (2007, p.146), a autora trabalha bem a ideia de como as instituições buscavam
através da preservação proteger seus espaços da especulação imobiliária, como também, tais
medidas funcionavam para resgatar as suas identidades de grupo.

31

e simbólica, buscavam reconstruir um patrimônio original, autêntico, primitivo e
genuíno.
Neste processo, o Butantan buscava romper com a sua história recente,
promovendo um salto histórico das origens em direção a uma renovação. O discurso
buscava trazer de volta as características originais do instituto, o reconhecimento, a
confiança e o prestígio na produção de soros e na pesquisa sobre o ofidismo. As
ações em direção ao mito de origem tinham como papel a legitimação desses
aspectos genuínos. As ações em volta da preservação e reconstrução do patrimônio
histórico buscavam reforçar uma autoimagem apoiados na materialidade dos
objetos.
Com o tombamento, a construção dessa identidade autêntica teria o respaldo
do Condephaat e, dessa forma, essa narrativa seria reconhecida por todos de forma
natural e inquestionável, pois quando um discurso é internalizado e aceito, ele se
torna parte da memória coletiva, gera sentimento de pertencimento a seus membros,
se propaga no imaginário e fortalece a imagem da instituição.
Por fim, cabe destacar que a “Cerimônia de Tombamento do Instituto Butantan”
acabou entrando na programação da Comemoração de 80 anos do IBu no dia 14 de
Setembro (EDITORIAL, 1981, Centro de Memória do IBu).
4.3. O Museu Histórico: o “falso histórico” - 11 de Junho de 1981
O Museu Histórico, devido a sua materialidade, é um dos exemplos mais
palpáveis sobre os lugares de memória do Instituto Butantan. O Museu foi
construído para ser a representação do primeiro laboratório utilizado por Vital Brazil,
época em que o cientista se instalou no bairro Butantã. As estruturas originais do
laboratório faziam parte da Fazenda Butantan quando Vital Brazil chegou para iniciar
seus trabalhos. As instalações foram reaproveitadas, como pode-se ver no Relatório
Anual de 1901, onde o edifício é descrito como um “laboratório provisório,
aproveitado para tal fim um telheiro já existente” (RA 1901, p.03). Na Memória
Histórica do IBu, Brazil também se refere às instalações como “um rancho aberto,
ligado ao estábulo, no qual fazia a ordenha, foi rapidamente murado e adaptado aos
fins de laboratório” (BRAZIL, 1941, p.12).
O rancho, ou cocheira, como posteriormente ficou conhecido, foi adaptado
para servir como laboratório e se mantém até 1928, quando o Diretor Afrânio do
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Amaral solicita sua demolição “por estar ameaçando ruína e não preencher
nenhuma das exigências da lei sanitária vigente, mandei derrubar o prédio em que
funcionava a cocheira velha, em cujo fundo estava instalada a antiga escola.” (RA
1928, p.28). As fundações do antigo laboratório, assim como seus registros, se
perderam com o passar dos anos, indício de que a partir dessa demolição preservar
a figura de Vital Brazil e as origens do Instituto não era uma prioridade.
Segundo o Henrique Moisés Canter, no final dos anos 1970 diversas obras
ocorreram no Instituto, dentre elas a remoção de antigas coelheiras que
funcionavam como biotério. Foi então que em 1978 encontraram as fundações do
que seria o antigo laboratório e foi a partir de tal descoberta que surge a ideia de se
criar um Museu Histórico. Bruno Soerensen decide criar, a partir daí, o "Grupo de
Trabalho para levantamento do material de caráter histórico para a futura instalação
do Museu Histórico do Instituto Butantan" que se dedicaria ao planejamento da
“reconstrução” do laboratório original, onde se imaginava ser o local exato do antigo
edifício (CANTER, 2005, p.65‐66). Fato também descrito na Ata do dia 21/08/1978:
Foi abordada [...] a questão do local onde começara o Instituto, com o
primeiro laboratório de pesquisa do Dr. Vital, informando o Dr. Newton ter
encontrado dentro do Biotério a existência do piso original dessa construção,
e que possivelmente poderia ser aproveitado para a edificação do museu “in
loco”. (Livro de Atas das reuniões para levantamento do material de caráter
histórico, 1979. Centro de Memória do IBu)

Tendo como Presidente Jesus Carlos Machado, o grupo foi dividido em dois
subgrupos: o primeiro “para levantamento do material existente na instituição” a
cargo do Henrique Moisés Canter, Newton Pereira dos Santos e Carmen Aleixo
Nascimento, com as funções de reunir “material de interesse histórico”, como
também colher depoimentos de funcionários para compor a futura exposição; e o
segundo “subgrupo para construção do prédio”, a cargo do Luiz de Arruda e
Alphonse Richard Hoge, a quem caberia projetar e realizar a construção do futuro
Museu Histórico, com base em “entrevistas com antigos funcionários e análise de
fotografias” (CANTER, 2005, p.66) e auxílio de um arquiteto. A pedido de seus
membros, o grupo foi oficializado por meio da Portaria TBD - 1 -78 de 21 de agosto
de 1978. (DOESP, 1978).
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Foram realizadas 7 reuniões, entre os dias 21/08/1978 a 13/11/1978, quando
foi produzido Relatório Final entregue no dia 14/11/1978 para a diretoria. Ocorreram
ainda outras 3 reuniões, entre 11/03/1991 e 07/04/1981, que antecederam a
inauguração do Museu (Livro de Atas das reuniões para levantamento do material
de caráter histórico, 1979. Centro de Memória do Ibu) no dia 11 de Junho de 1981,
dia em que Vital Brazil entrega o primeiro soro antipestoso produzido nas
dependências do laboratório original em 1901.
No “Editorial: 1981. Ano do de 80º aniversário do Instituto Butantan” a
inauguração é descrita como “Entrega da Restauração do 1º Laboratório do Instituto
Butantan, nele instalando-se o Museu Histórico”. No entanto, cabe destacar que o
processo de reconstrução do Museu ser chamado oficialmente de “restauração” é
bastante significativo para a época. No Relatório Anual do mesmo ano, Soerensen
apresenta mais alguns detalhes do processo de criação do MH, explicando que a
“restauração” do laboratório foi feita por funcionários do IBu em três meses,
chegando a uma “reprodução” fiel do laboratório (SÁ, 2019, p.228).
Analisar como ocorreu a construção do MH só reforça o argumento dele ser
um lugar de memória, um espaço construído para se criar uma identidade, com o
poder de influenciar a memória coletiva, nos moldes de seus idealizadores. Os
vestígios encontrados na demolição das coelheiras, a réplica construída como uma
“restauração” e o fato de ter sido tombado, são pontos cruciais para a história do
Museu, como veremos a seguir:
O fato de terem encontrado "o piso, alicerces e uma das paredes originais"
(CANTER, 2005, p.67) são fatos questionáveis, uma vez que o próprio arquiteto
Osmar Mammini, coloca em dúvida se tais vestígios realmente eram do antigo
laboratório de Vital Brazil. Em sua entrevista para Sá (MAMMINI apud SÁ, 2019), o
Arquiteto pondera que havia ali uma fundação antiga, que por comparação com
fotos antigas, a presença de um pinheiro ao lado do laboratório deu os indícios de
que se tratava das fundações do edifício. Porém, o Arquiteto diz que a parede
encontrada era uma parede que dividia o biotério, sem confirmar que esta fazia parte
do edifício original. Em sua fala, Mammini relata também que o piso encontrado se
tratava apenas de restos e foram completamente refeitos, as valetas de
escoamento, que hoje podemos ver no Museu, também não estavam presentes no
momento da redescoberta. Isto posto, o arquiteto Anderson F. de Sá questiona a
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real fidelidade da reconstrução e a utilização do termo “restauro”, colocando em seu
trabalho que:
Não se tratou de um restauro. O fato de terem sido encontrados, em
demolições e escavações, os vestígios do suposto alicerce e de um trecho de
parede, não seriam suficientes para configurar uma restauração, pela própria
forma de identificação desses vestígios, com escavações não científicas,
baseadas em depoimentos de frequentadores antigos e em fotografias que
não mostravam tais elementos. E ainda que tenham sido verdadeiramente o
antigo estábulo (demolido em 1928), a proporção entre tais vestígios e a
quantidade de construção nova é muito díspar. (SÁ, 2019, p.283)

A despeito de todos os questionamentos, a construção do MH foi amplamente
divulgada como uma “restauração” bem-sucedida do laboratório original. Porém,
como podemos supor pelas alegações do Arquiteto Mammini e pela análise de Sá,
classificar essa construção como “restauração” tanto leva o público a um equívoco,
como reforça um erro técnico.
Todo esse processo é legitimado no momento em que o Condephaat realiza o
tombamento do Instituto, fazendo do Museu Histórico uma edificação também
tombada. Com status de patrimônio, o edifício reconstruído passa a ser diretamente
vinculado a Vital Brasil e a fundação do Instituto, não sendo considerado uma
representação, como deveria. Um outro ponto a se destacar é o fato de o MH entrar
no processo de tombamento antes mesmo de suas obras começarem. No parecer
da Arquiteta Mariângela da Silva Castro, a construção da réplica é descrita como
sendo “um museu que este diretor gostaria de construir nas dependências do
Instituto”:
Mesmo que tal política de construção não seja adotada por este Condephaat,
a solicitação deste diretor deverá ser estudada, pois a solução para tal
problemática pode vir a ser facilmente encontrada, realizando-se desta forma
nossa contribuição maior, isto é, aliar as reivindicações das comunidades as
normas técnicas de restauração. (Condephaat 1981, apud SÁ, 2019, p.91)
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Um exemplo, para compreender a decisão do Condephaat, que podemos
tomar como um paralelo claro é o caso da reconstrução do Pátio do Colégio.
Localizado no centro da cidade de São Paulo, em 1896 o edifício, que fora
construído pelos Jesuítas em 1554, estava em péssimas condições e ameaçava ruir
e foi então que sua demolição foi autorizada. Em 1975, o Condephaat pediu o
tombamento do local como sítio arqueológico, devido aos elementos originais ainda
presentes: uma parede de taipa de pilão e a fundação de pedra da antiga igreja.
Dois anos depois, em 1977, durante discussões sobre a reconstrução do edifício, o
Condephaat emitiu um parecer, onde afirmava que: “[...] nenhuma reconstrução ou
réplica deveria ser sobreposta à obra original, tirando dela seu valor histórico.”.
Porém, no final, o parecer foi desrespeitado e o edifício foi reconstruído (A
RECONSTRUÇÃO DO PÁTIO DO COLÉGIO…, 2017).
As similaridades entre os dois casos nos levam a algumas reflexões. No caso
do Pátio do Colégio, a decisão é puramente técnica, seguindo a visão dos principais
nomes da área da restauração patrimonial, como Cesare Brandi, que bem coloca:
O adágio nostálgico ‘como era, onde estava’ é a negação do próprio princípio
da restauração, é uma ofensa à história e um ultraje à Estética, colocando o
tempo como reversível e a obra de arte como reproduzível a vontade.
(BRANDI, 2004 apud RODRIGUES, 2017)

Porém, quatro anos depois, no caso do MH do Instituto Butantan, o parecer
do Condephaat é totalmente oposto, lembrando que os vestígios do Pátio do Colégio
(uma parede de taipa de pilão e a fundação de pedra da antiga igreja), são
coincidentemente muito similares aos supostos vestígios do Museu Histórico (o piso,
alicerces e uma das paredes originais). Nesses quatro anos os teóricos da área do
restauro não mudaram de opinião, pelo contrário, à ideia de se restaurar um edifício
sem que fique evidente as intervenções originais é uma prática repudiada de forma
consensual até o presente momento.
Isto posto, é coerente falarmos que ao chamar a reconstrução do Museu de
“Restauração do 1º Laboratório do Instituto Butantan”, é a afirmação de um falso
histórico, conceito trabalhado por teóricos da restauração como Renato Bonelli
(1911-2004) e Cesare Brandi (1906-1988) 13. O falso histórico se refere ao momento
13

Para ver mais sobre o conceito ver RODRIGUES (2007)
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em que são realizadas intervenções como reformas e reconstruções que modificam
os traços característicos de um patrimônio (A RECONSTRUÇÃO do Pátio do
Colégio e o conceito de “falso histórico”. 2017.), de forma que as intervenções
contemporâneas se confundam com as originais, assim levando o público ao
engano. Por isso tal prática é fortemente repudiada pelos teóricos da restauração:
O que parece ser de suprema importância, entretanto é não recair em
nenhuma fantasia sentimental que pode induzir restauradores a reconstruir
aquilo que foi destruído para além da reparação, e isso somente seria a
perpetuação de uma fraude. (ANNONI, 1946 apud RODRIGUES, 2017)

Selecionar o Museu Histórico como um lugar de memória é entender que “os
monumentos jogaram peso decisivo na configuração da memória [...], pois
expressavam a intenção deliberada, por parte de segmentos políticos definidos, de
defender [...] fragmentos do passado reconstituídos por intermédio de abordagens e
focos precisos.” (CHUVA, 2017, p.27). Dessa forma, tanto a inauguração do Museu,
como o processo de tombamento são resultados de uma lógica que busca “por meio
desses bens culturais, uma continuidade em relação a um passado selecionado.”
(CHUVA, 2017, p.27)
4.4. A nomeação das ruas e praças – 07 de Fevereiro de 1983
No caso das placas ou nomeação das ruas internas do Instituto em 1983, não
é possível afirmar que essa foi a primeira nomeação, porém não existe nenhum
outro registro documental (mapas, atas, relatórios anuais, entre outros) mostrando
que essas ruas tenham sido nomeadas antes desse momento. Sendo assim, nesse
estudo vamos partir do princípio que a nomeação de 1983 se trata da primeira
nomeação oficial das ruas internas do Instituto.
Apesar de parecer uma atividade meramente burocrática, os topônimos, em
outras palavras o ato de nomear os lugares, têm a capacidade de transmitir
conhecimento, com objetivos como informar e educar, e dessa forma tal prática
consegue atingir um número considerável de pessoas. 14 Portanto é pertinente
14 Para compreender melhor os Topônimos e seu estudo, a toponímia, ver DICK, M.V.P.A. mais
especificamente sobre a relação dos topônimos históricos e sua influência (p.105 a 107)
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analisarmos como se deu a nomeação das ruas e praças, bem como sua
importância para a memória coletiva da época.
A primeira menção encontrada à nomeação das ruas ocorre na 1ª Reunião da
Comissão Comemorativa dos 80 anos do IBu no dia 29/10/1980. Na ata da reunião
há a seguinte anotação na seção de “cobranças e lembretes”:
04/11/8015 Nomes p/ ruas e prédios
Augusto Esteves (ceroplastia etc) des.16

Apesar disso, a nomeação das ruas e praças internas do Instituto Butantan
acabou ocorrendo quase três anos depois, por meio do Decreto 20.487 de 07/02/83,
assinado pelo então Governador do Estado de São Paulo, José Maria Marin,
nomeando 34 placas, dentre as quais estão ruas, avenidas, praças e o conjunto
residencial.
A disposição dos nomes também pode ser observado em outro documento da
época, no livreto “Instituto Butantan” de 1983, onde há a reprodução de um mapa do
instituto. (ver figura 3)17
Figura 3: Mapa do IBu com as ruas nomeadas

Fonte: Instituto Butantan/ Acervo Biblioteca. Foto: Vinicius Kavashima

15 A data citada 04/11/1980 é o dia da segunda reunião da comissão, porém na ata da reunião não
há nenhuma referência ao assunto, assim como nas atas seguintes.
16 Ata reunião Comissão de aniversario 80 anos - Acervo centro de memória IBU. O nome do
desenhista e ceroplasta Augusto Esteves aparece como um exemplo e receberá uma placa no
descerramento de 1983. Provavelmente a abreviação “des.” refere-se a “desenhista”.
17 Apesar da referência “1982” no mapa, a nomeação e inauguração das placas só ocorreu em
1983.
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Paralelamente ao Decreto foi criado um livreto intitulado “Instituto Butantan:
Descerramento das placas denominando as praças, avenidas e ruas internas” 18,
publicado no dia 11/03/83, composto por 37 nomes de pessoas homenageadas,
cada uma acompanhada de uma frase que a descreve e uma biografia, ocupando de
uma a duas páginas.19 Essas mesmas frases acompanham o nome dos
personagens homenageados nas placas internas do instituto, procurando relacionálos com alguma atividade ou realização que os aproximam do campo das ciências
biológicas. (Ver Tabela 1)
Tabela 1: Nomes das placas das ruas e praças internas do IBu

Fonte: Vinicius Kavashima

18 Acervo Biblioteca Instituto Butantan
19 A diferença de 34 placas para os 37 homenageados ocorre porque em duas ocasiões houve o
agrupamento de dois cientistas em uma única placa: a primeira união ocorre com os nomes Albert
Leon Charles Calmette/Jean Camille Guérin (descobridores da vacina BCG) e a segunda união é
entre Cesaire Auguste Phisalix/Gabriel Bertrand (Descobridores do soro Antiofídico); e o outro caso é
referente ao Vital Brazil Mineiro da Campanha que apesar de ser homenageado em uma praça
interna, ao lado do Museu Histórico, esta não é especificada no decreto, aparece apenas como um
ponto de referência para outras ruas.
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Atualmente restam poucas placas no Instituto, algumas nas paredes dos
prédios, outras em postes. Todas apresentando o desgaste do tempo (Ver figura 4)
Os topônimos nos contam muito mais do que a história dos personagens que
são homenageados, eles revelam como se deu o processo de sua nomeação via
narrativa oficial, expõem o momento histórico e sociocultural em que estão inseridos
e, mais do que isso, dizem muito sobre quem os nomeou. (FAGGION e MISTURINI,
2014, p.154). No entanto, no caso do IBu há uma dificuldade em traçar uma
trajetória clara sobre este lugar de memória e sua concepção devido à ausência de
registros sobre o assunto, restando para a análise apenas as fontes apresentadas
acima.
Figura 4: Placas nas ruas e praças

Fotografia: Vinicius Kavashima
Na imagem é possível ver algumas das placas restantes e seu estado de conservação

Sendo assim, diferentemente dos outros lugares de memória analisados não
vou me debruçar sobre o processo específico em que se deram as nomeações.
Ainda assim, vou procurar analisar quais seriam as intenções por trás de tais
escolhas: quais nomes compõem as ruas? quando foram nomeadas e porquê?
quem escolheu nomeá-las? quem são as pessoas escolhidas para serem
homenageados?
As placas de ruas estão intimamente conectadas com a história do lugar, com
a memória dos que passam por elas. Elas dizem “quase tudo sobre o local que
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designam.” (FAGGION e MISTURINI, 2014, p.153) e a escolha desses nomes não é
uma atividade neutra e imparcial, uma vez que está atrelada a questões sociais,
políticas e culturais. São representações das intenções de um determinado grupo
que busca, por meio da nomeação de logradouros, instituir seu discurso. Desta
forma

os

nomes

que

sobrevivem

ao

tempo

são

os

nomes

escolhidos

intencionalmente para representar uma determinada visão de seu tempo:
Compreendemos que o simples ato de apropriação de uma placa para indicar
o nome de uma rua não é um ato descolado, alheio a realidade das vivências
e territorialidades da Urbe. Paradoxalmente, ela pode até conter certa falta de
conhecimento (em relação ao morador...) mas até mesmo nisso estão ocultos
interesses do ponto de vista histórico e são importantes para a compreensão
das relações sociais e da memória que foi triunfante por meio da nomeação e
renomeação dos logradouros. (FRANÇA, 2015, p.315).

Com a nomeação das ruas do IBu não foi diferente. A nomeação aparece no
mapa do Instituto dentro do livreto “Instituto Butantan” de 1983, o mesmo que estava
descrito na proposta da “Nacional Propaganda” corroborando a visão da Historiadora
Karen Lisboa que relaciona os lugares de memória aos rituais das comemorações
como uma das formas de homenagear as pessoas que contribuíram para a
instituição (LISBOA, 2008, p.38).
No caso dos homenageados pelo IBu temos 37 homens que contribuíram
para o desenvolvimento da ciência, de acordo com as bibliografias publicadas no
livreto Dentre eles, 11 tiveram alguma relação com o Butantan Os outros 24 são
estrangeiros que não tiveram nenhuma relação com o IBu. Por fim, os últimos 2 são
brasileiros que contribuíram com a ciência, mas que não tinham uma relação
relevante com a instituição.
Para entender qual a narrativa que estava sendo proposta, nos baseamos
nas biografias e nas nomeações dos logradouros, não como atividades que têm por
finalidade simplesmente homenagear uma pessoa, mas como uma atividade política,
uma ferramenta para cristalizar uma memória por meio do discurso oficial. Nomear
ruas é uma forma da ciência erudita fazer prevalecer sua memória ou “uma
identidade que produz a significação do espaço, cuja denominação de alguma forma
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está inserida no contexto social, político ou mesmo cultural.” (FRANÇA, 2015,
p.303).
Portanto a nomeação das ruas e praças do Butantan em 1983 não pode ser
desprendida de seu contexto, assim como as comemorações dos 80 anos como um
todo, sendo fruto delas. Escolher nomear as ruas internas com nomes de cientistas
famosos e significantes socialmente é responder a onda de evasão de funcionários
no ano de 1977 para outras instituições. Nomear as ruas é mostrar cotidianamente
para seus funcionários e para o público externo que o IBu têm em suas raízes a
pesquisa e a ciência e que nomes de cientistas reconhecidos fazem parte desta
trajetória. Desta forma “O nome da rua se transforma em um importante campo de
batalha da memória coletiva, onde se constrói e se perpetuam nomes, datas ou fatos
da história local ou nacional.” (FRANÇA, 2015, p.306).
A criação e até, podemos considerar, a imposição dessa memória coletiva
busca firmar uma “identidade coibidora” que se legitima conforme as pessoas
aceitam esse discurso, na mesma medida em que essa identidade “não permite que
outros sujeitos se localizem como protagonistas do fazer político” (SILVA et al.,
2016, p.5).
As placas lembram sutilmente os que passam por elas que aquele lugar está
apoiado em grandes nomes da ciência e sobreviveu por tantos anos porque ali
passaram pessoas extraordinárias. Reproduzindo um discurso de que a ciência é
feita por pessoas excepcionais, apagando todo um processo científico que envolve a
coletividade e o cotidiano. Assim, notamos que os únicos homenageados são
homens, escolhido por uma Comissão somente de homens, como se a ciência não
fosse também feita por mulheres. Começamos a nos perguntar se foi apenas uma
coincidência ou uma “evidência de uma estrutura social e política que historicamente
reservou espaços de invisibilidade para as mulheres” (SILVA et al., 2016, p.9).
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Partimos do princípio de que memória nada mais é do que uma construção do
presente para responder a questões do passado. Neste cenário, as comemorações
são uma oportunidade de reconstruir um passado nos moldes de seus idealizadores.
Como vimos, essa (re)construção ocorre principalmente no momento em que um
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determinado grupo passa por tensões e conflitos, que afetam sua credibilidade e
identidade.
No momento que entendemos que os lugares de memória estão intimamente
ligados com a memória coletiva, compreendemos que os lugares podem ser
escolhidos e cunhados como uma forma de verticalizar a memória. Os lugares de
memória são constantemente utilizados pelas camadas dominantes para forjar uma
memória coletiva, por meio de artifícios e artefatos memoriais, retrabalhando com
um passado selecionado para gerar um sentimento de identidade no imaginário de
determinados grupos.
Como demonstrado nesse trabalho, o caso do Instituto Butantan nos anos 80
se encaixa nessa lógica. Era preciso reatar esses laços com a comunidade interna e
externa, mostrar para a comunidade científica que aquela instituição, que
completava 80 anos, não havia se perdido nessa longa jornada, mostrar que o
espírito de seu fundador ainda estava presente. As comemorações do aniversário, o
tombamento do Instituto, a construção do Museu Histórico e a nomeação das ruas e
praças internas, todos caminhavam para a mesma direção: as origens do Instituto.
A busca por essa origem foi uma tentativa de promover o sentimento de
identidade em seus funcionários, de mostrar que em sua gênese o Instituto passou
por dificuldades, assim como passara nos anos 70 e que tais empecilhos não
impediram a realizações de suas pesquisas, da produção e da sua relevância para a
saúde nacional.
Para cristalizar esse discurso, a construção da réplica do laboratório utilizado
por Vital Brazil era uma escolha óbvia, seria a reconstrução do epicentro da origem
do instituto. O falso histórico foi uma peça importante para que a narrativa em torno
do mito fundador fosse aceita de forma inquestionável e assim assimilada na
memória coletiva.
Paralelamente, com o tombamento as feições originais do IBu seriam
mantidas. Preservar aquele espaço o mais próximo de suas origens foi uma forma
de se proteger tanto dos problemas externos, como das tensões internas. Tombar a
área do Instituto foi uma forma de buscar legitimidade histórica para aquele espaço
cada vez mais visado pela especulação imobiliária, como também foi uma forma de
gerar um sentimento de pertencimento em seus funcionários.
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O último lugar de memória analisado neste trabalho não deve ser
menosprezado, uma vez que nomear todas as ruas e praças do Instituto é lembrar
cotidianamente aos funcionários e ao público que aquele espaço preza pela ciência
e pela pesquisa. As placas são uma representação do discurso da época,
valorizando pessoas escolhidas de forma minuciosas e consequentemente deixando
muitas outras no esquecimento. São esses topônimos que fecham esse grupo de
lugares de memória, pensados durante as comemorações dos 80 anos do Instituto
Butantan, para sedimentar um passado selecionado na memória coletiva local.
Por fim cabe concluir este trabalho com uma questão fundamental; todas as
análises realizadas e olhares críticos sobre esses lugares de memória não devem
ser vistos como um ataque e tentativa de acabar com esses espaços. Pelo contrário,
esse estudo traça um caminho para que o IBu assuma o Museu Histórico e seu
próprio evolver histórico como um espaço democrático, plural e promovedor do
pensamento crítico, perfeito para que se criem futuras interações sociais “[...]
trabalhar de forma que a memória coletiva sirva para a libertação e não para a
servidão dos homens.” (GOFF, 2013).
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