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Prefácio

Em 1909, em Lassance, um pequeno lugarejo de Minas Gerais,
Carlos Chagas, médico e pesquisador do Instituto Oswaldo Cruz (IOC),
descreveu uma nova doença identificando ao mesmo tempo o protozoário
causador (o Trypanossoma cruzi) e o vetor que a transmitia, um inseto
popularmente chamado de ‘barbeiro’, muito comum nos casebres de barro
do interior do país. A descoberta da ‘doença de Chagas’ foi imediatamente
comemorada como grande feito da ciência nacional, fato que comprovava
o caminho do ‘progresso’ trilhado pela então jovem República brasileira,
empenhada em construir seu lugar entre os ‘países civilizados’. Para o
IOC, a façanha de Carlos Chagas era uma grande oportunidade de trans-
formar a instituição em um centro de ciência nos moldes do Instituto
Pasteur.

Entretanto, alguns anos depois, entre 1915 e 1923, os enunciados
de Carlos Chagas sobre a doença foram objeto de muitas dúvidas e
questionamentos, inicialmente entre médicos argentinos e posteriormente
no próprio campo científico brasileiro. Quando Carlos Chagas faleceu,
em 1934, duvidava-se que a doença que leva seu nome fosse um grande
problema sanitário no Brasil; muitos eram os que apontavam tratar-se de
doença limitada aos ‘sertões de Minas’.
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Dois de seus discípulos, Evandro Chagas, seu filho mais velho, e
Emmanuel Dias, diretor do Centro de Estudos e Profilaxia da Moléstia
de Chagas (CEPMC – posto do IOC na cidade mineira de Bambuí), reto-
maram as pesquisas sobre a doença nas décadas de 1930 e 1940, e, ao
longo da década de 1950 estabeleceu-se um novo acordo científico sobre
a tripanossomíase americana e sua profilaxia, concluindo – segundo a
perspectiva dos seguidores de Carlos Chagas – um processo iniciado em
Minas Gerais no ano de 1909.

A pesquisadora da Casa de Oswaldo Cruz da Fundação Oswaldo Cruz
(COC/Fiocruz), Simone Petraglia Kropf, municiada com sofisticadas ferra-
mentas conceituais das ciências humanas e, sobretudo, com seu enorme
talento e vocação para a pesquisa histórica, debruçou-se sobre a narrativa
tradicionalmente linear sobre a descoberta e as pesquisas sobre a doença
de Chagas, desconfiada que, entre 1909, ano da descoberta da doença, e
1962, ano da morte de Emmanuel Dias, o caminho para o ‘desvelamento’
do mal de Chagas, não foi uma ‘linha reta’, como registraram muitos de
seus memorialistas, mas sim um “percurso acidentado, cheio de entradas e
saídas, em que às trilhas estritas da ciência se sobrepuseram personagens,
estratégias e significados afetos a outras esferas da vida social”.

Para desvendar este ‘percurso acidentado’, Simone Kropf elaborou
algumas questões que nortearam sua investigação: como a doença ‘desco-
berta’ por Carlos Chagas foi aceita e estabelecida cientificamente como
uma entidade nosológica específica? Como se produziu o reconhecimen-
to social de que a nova patologia era um problema de saúde pública no
Brasil? De que forma se pode considerar o ‘mal de Chagas’ como um
produto da história?

Inspirada por estas perguntas e teoricamente fundamentada pelas
novas abordagens da sociologia e história das ciências, a autora analisou
os fatos relativos à descoberta, controvérsias e reconhecimento científico
da doença de Chagas, buscando associar seus aspectos ‘externos’ – suas
circunstâncias sociais e históricas – a seus conteúdos científicos específi-
cos, ou seja, seus aspectos ‘internos’.

A partir desta abordagem, Simone argumenta que a doença de Cha-
gas foi estabelecida ou, para usar a expressão do historiador Charles
Rosenberg, ‘emoldurada’ ao mesmo tempo como fato científico e fato social,
a partir de um longo e complexo processo de negociação entre diversos
atores e instâncias da vida social. Tal perspectiva implica reconhecer que o
‘enquadramento’ desta doença como entidade nosológica específica, a
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partir dos critérios científicos pelos quais foi definida, foi articulado ao
processo pelo qual “a ela se atribuiu o papel de representar e dar sentido
a certa visão da sociedade brasileira, de seus problemas e, sobretudo, do
papel da ciência nesta sociedade”. Ou seja, os enunciados especificamen-
te médico-científicos sempre estiveram coligados aos significados políti-
cos, sociais e simbólicos que caracterizaram a doença de Chagas como
‘doença do Brasil’.

Para analisar o processo de ‘enquadramento’ da doença de Chagas,
Simone buscou dois momentos desta trajetória: o primeiro vai da identi-
ficação da nova doença, em 1909, e inclui as pesquisas realizadas por
Carlos Chagas e sua equipe, até sua morte em 1934. Neste período, os
enunciados sobre a classificação clínica e a importância médico-social da
doença estavam associados ao debate sobre o ‘atraso’ do Brasil, que o
movimento sanitarista afirmou     ser resultado das péssimas condições de
saúde e do abandono da população rural do país. A doença de Chagas,
além de outras endemias rurais do “vasto hospital” chamado Brasil, corroía
a produtividade do homem do campo e impedia o progresso nacional.
Entretanto, também neste período, as primeiras proposições de Chagas,
elaboradas entre 1910 e 1913, foram objeto de muitas dúvidas, que ques-
tionaram a associação clínica com os distúrbios endócrinos (particular-
mente a ‘papeira’/bócio) e neurológicos. A polêmica que se seguiu culmi-
nou com intenso debate na Academia Nacional de Medicina (ANM), en-
tre 1922-1923, no qual as dimensões epidemiológica e social da doença
foram colocadas sob suspeita.

Um segundo momento dessa trajetória     abrange o período 1934-
1962 quando dois discípulos de Carlos Chagas – Evandro Chagas e
Emmanuel     Dias – retomaram os estudos sobre a moléstia sob novas con-
dições institucionais, políticas e sociais que permitiriam produzir um
novo ‘enquadramento’ da doença. O novo framing – de acordo com o
conceito original de Rosenberg – do mal de Chagas significava redefini-
lo como doença crônica, cardíaca, socialmente importante por implicar
o impedimento produtivo dos trabalhadores rurais brasileiros – a gran-
de maioria de suas vítimas.

Do ponto de vista político-social, os seguidores de Chagas beneficia-
ram-se com as condições abertas pelo projeto político e econômico de
modernização do Brasil nas décadas de 1940 e 1950. Ainda que o projeto
privilegiasse a industrialização do país, a questão do desenvolvimento do
campo ganhou importância não apenas com a ‘Marcha para o Oeste’ de
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Vargas, mas também com o ‘nacional-desenvolvimentismo’ e a interiorização
do poder do Estado representado pela construção de Brasília, no gover-
no JK. No plano internacional, o ‘otimismo sanitário’ do pós-guerra sig-
nificou um repensar a respeito do lugar da saúde pública na agenda do
desenvolvimento. A saúde, considerada um bem de valor econômico,
passou a ser requisito para o desenvolvimento, favorecendo o campo
institucional da saúde pública no país.

Este belo livro, que ora sai publicado pela Editora Fiocruz, foi
originalmente uma tese de doutorado defendida no Programa de Pós-
Graduação em História da Universidade Federal Fluminense (UFF), em
2006. O trabalho foi selecionado como sua melhor tese naquele     ano e,
nesta condição, indicado para concorrer ao Prêmio Capes, recebendo a
distinção ‘menção honrosa’.

Fundamentado em uma ampla diversidade de fontes primárias e
dialogando com vasta bibliografia, esta obra é, além de um exemplar
livro de História do Brasil, uma contribuição metodológica ímpar para
aqueles interessados em estudar a interface entre história, saúde e ciên-
cia. Isto porque, dominando com maestria referências teóricas, biblio-
grafia e fontes, e exercitando com estilo a escrita da História, este traba-
lho é, ao mesmo tempo, um estudo sobre história da medicina, história
das doenças e história da saúde pública no Brasil republicano.

Outra qualidade digna de nota é o texto. Apesar do rigor acadêmi-
co, a narrativa da autora nem por isto utiliza-se do recurso que confunde
escrita científica com esoterismo semântico. Ao contrário: o texto prima
pela clareza da exposição e, quando conceitos e considerações teóricas se
fazem necessários, estão perfeitamente integrados na narrativa na qual
interagem informações e explicações, sem que se perca de vista a preocu-
pação com a temporalidade que, afinal de contas, é traço fundamental do
ofício do historiador.

A publicação de Doença de Chagas, Doença do Brasil é, sem dúvi-
da, uma grande oportunidade de difundir este belo trabalho que, com
certeza, é uma referência no campo de estudos da história da ciência e da
saúde pública no país.
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