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Conclusão 

Quem hoje passa pela Avenida Paulista e se defronta com o belo pré
dio que abriga o Instituto Pasteur, dificilmente dará conta de que aquela edifi
cação, que agora novamente abriga profissionais voltados para pesquisas 
científicas, defesa epidemiológica e tratamento da raiva, outrora abrigou uma 
instituição privada que logrou se colocar num lugar de destaque entre os insti
tutos biomédicos nacionais dirigidos para as pesquisas em microbiologia. 

Os historiadores que se voltaram para a investigação dessas instituições 
de pesquisa também ignoraram essa instituição. Utilizando fontes oficiais e regis
tros históricos elaborados por funcionários de instituições estatais que tiveram 
mais sucesso em relação à continuidade institucional de sua trajetória, não perce
beram o papel que o Instituto Pasteur de São Paulo desempenhou no desenvolvi
mento das ciências biomédicas no país, nem sua importância para a saúde pública 
paulista. 

Aliás, quando começamos a mergulhar nas fontes que tratavam do 
Instituto, também não tínhamos idéia da vitalidade dessa instituição. Mas o 
contato com a documentação histórica, em especial os jornais do estado e as 
revistas médicas, logo nos fizeram ver que o Instituto Pasteur de São Paulo em 
nada ficava devendo às outras instituições biomédicas do período. Acreditamos 
ter demonstrado essa afirmação ao trazer à tona alguns aspectos de sua trajetó
ria, como a contemporaneidade e o reconhecimento científico de seus traba
lhos de pesquisa no interior do campo médico paulista; seu papel na formação 
de pessoal qualificado, que posteriormente ocuparia um lugar de destaque na 
indústria farmacêutica; e sua atuação no combate à raiva e no desvelamento de 
problemas veterinários que afetavam o estado. 

Mas há ainda dois aspectos que tentamos demonstrar. Dizem respeito 
à criação e à desagregação do Instituto. 

Observamos que no momento da criação do Instituto Pasteur de São 
Paulo, poucas instituições paulistas se dedicavam às atividades por ele desem
penhadas. O Instituto Bacteriológico e o Butantã já desenvolviam pesquisas 



biomédicas, mas estas se restringiam às doenças humanas - o Bacteriológico 
em pouco tempo entraria em um período de decadência das suas atividades de 
investigação científica e o Butantã ainda demoraria alguns anos para alargar 
suas pesquisas para além da área do ofidismo. Em relação à produção de imu
nizantes, somente os Institutos Butantã e Vacinogênico se dedicavam completa
mente a essa atividade. O primeiro voltou-se, de início, para a fabricação do 
soro e vacina antipestosos e dos soros antiofídicos. O segundo elaborava a va
cina antivariólica. Na área do ensino da bacteriologia, São Paulo ainda se res
sentia da inexistência de uma faculdade de medicina. 

Nesse contexto, o Instituto Pasteur de São Paulo teve pela frente um 
grande campo de atuação que lhe permitiu um rápido desenvolvimento. Mas 
suas iniciativas de prover o Estado de São Paulo de serviços e produtos advin
dos da pesquisa microbiológica acabaram frustradas pela transformação do 
contexto em que estava inserido. O desenvolvimento da indústria farmacêutica, 
o surgimento de escolas médicas e, em seguida, a criação da Faculdade de Me
dicina de São Paulo e a expansão das atividades do Serviço Sanitário estreita
ram o espaço de ação do Instituto. 

Devido à sua organização como instituição sem fins lucrativos, de
pendente de recursos governamentais, doações privadas e da comercialização 
de produtos e serviços, o Instituto conseguiu, nos seus primeiros anos, agluti
nar diversas fontes de recursos. Mas no momento seguinte, esta mesma estrutu
ra inviabilizaria a sua manutenção. Sem contar com uma organização 
empresarial que garantisse a produção e comercialização de produtos em nível 
capaz de sustentar financeiramente suas atividades, o Instituto ficava na depen
dência das subvenções governamentais. Estas, lhe eram atribuídas somente por 
sua função assistencial, não sendo levado em conta suas outras atividades. As
sim, no momento em que a expansão da saúde pública determinou a criação 
de um serviço anti-rábico oficial, o Instituto Pasteur perdeu a sua possibilidade 
de existência como instituição privada nos moldes vigentes até então. 

Mas isto não determinaria seu fim, pois, enquanto para o estado o Ins
tituto Pasteur não passava de um centro de tratamento anti-rábico, para seus 
técnicos a pesquisa científica sempre foi tão ou mais importante que o trata
mento anti-rábico. Por isso utilizaram de sua larga experiência de laboratório 
para dar continuidade a seus trabalhos na indústria farmacêutica. 

Nessa justa divisão, a César o que é de César. Ao estado o serviço anti-
rábico, aos profissionais do Instituto, que durante longos anos se dedicaram à 
sua capacitação técnico-científica, o sucesso na iniciativa privada. 


