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imortalizado na figura do Jeca Tatu; havia
o grito de guerra de Miguel Pereira:
“O Brasil é um vasto hospital!”. Oswaldo
Cruz mitificado virou bandeira desses
cruzados dispostos até mesmo a redefinir
as bases da política e da nação. Todo o
poder aos higienistas!, quase gritava
Monteiro Lobato, entusiasta dos novos
missionários.

Nara Britto retoma com criatividade
o tema, recorrente, da vida social, da
construção ideológica do mito. Em o
fazendo, ajuda-nos a entender os conflitos,
as angústias e as utopias de uma época,
projetados no esforço de fabricação de
nosso primeiro e único herói da ciência.

José Murilo de Carvalho

Nara Britto, atualmente Nara Azevedo,
é historiadora, doutora em Sociologia pelo
Instituto Universitário de Pesquisas do
Rio de Janeiro (Iuperj); bolsista de
produtividade em pesquisa do CNPq;
docente do Programa de Pós-Graduação
em História das Ciências da Casa de
Oswaldo Cruz (COC)/Fiocruz; diretora da
COC/Fiocruz.
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Publicado originalmente há mais de
dez anos, este livro mantém sua

atualidade como notável contribuição
para o estudo das relações entre
biografia e processos coletivos.

Com criatividade e acurada pesquisa,
Nara Britto demonstra de que modo

se estabeleceu uma tradição tão
marcante nos movimentos sanitaristas

no passado e no presente: a de unir
ciência e política como vocação.

Considerá-la permite que se entenda
melhor o protagonismo de
Oswaldo Cruz e o lugar de

destaque da saúde pública na
história social do Brasil.

Nísia Trindade Lima
Pesquisadora da Casa de Oswaldo Cruz

Editora científica da Editora Fiocruz

N A R A  B R I T TO

Este livro nos mostra que
Oswaldo Cruz foi uma dessas pessoas
em cuja biografia realidade e mito se
misturam de maneira inextricável.
A autora nos conduz ao momento em que,
morto Oswaldo Cruz, teve início o
processo de sua mitificação, de sua
canonização, de sua transformação
em totem da tribo dos médicos.
O pesquisador competente, o criador de
Manguinhos, o vencedor da febre amarela
no Rio de Janeiro é transmutado, após a
morte, em condutor de homens, em
apóstolo e mártir da ciência, em salvador
da pátria, em herói nacional. Sua biografia
é saneada pelos sanitaristas para abrir
espaço ao mito do herói acima de qualquer
imperfeição.

A construção do mito não foi gratuita
nem aleatória. Foi obra de discípulos e
seguidores, sobretudo sanitaristas. O mito
foi utilizado como instrumento de
superação dos conflitos que dividiam
sanitaristas, clínicos e pesquisadores, que
dividiam até mesmo a comunidade de
Manguinhos. Totemizado, Oswaldo
Cruz pôde congregar a todos em torno dos
ideais sanitaristas que puderam então ser
colocados na agenda oficial do debate
político.

O mito não se constrói no vazio.
Nara Britto mostra-nos o terreno em que
ele lançou raízes. Havia o movimento
nacionalista despertado pela guerra; havia
a crença ingênua no poder da ciência;
havia o salvacionismo político de classe
média; havia a ojeriza ao bacharel, ao
Triatoma bacalaureatus de Monteiro
Lobato. E havia também a descoberta do
Brasil interiorano, do caipira doente
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