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Em 1919, médicos e pesquisadores brasileiros confrontaram certas
concepções sobre a doença de Chagas, num processo que culminaria em
aguerrida polêmica na Academia Nacional de Medicina (ANM), nos anos
de 1922 e 1923. Atualizando as críticas levantadas na Argentina em 1916,
tais questionamentos incidiram sobre a caracterização clínica da doença
e a dimensão epidemiológica e social que lhe era atribuída e colocaram
sob suspeição sua identidade (até mesmo sua realidade) e seu estatuto de
doença símbolo do Brasil.

Chagas teve não apenas os enunciados, mas sua própria idoneida-
de posta em dúvida, acusado de reivindicar a descoberta do Trypanosoma
cruzi que, segundo seus ‘antagonistas’, caberia a Oswaldo Cruz. Esta é
uma polêmica da qual muito se falou nos textos biográficos de Chagas e
nos relatos históricos sobre a doença. Contudo, via de regra, isto foi feito
sem um acompanhamento aprofundado do processo pelo qual ela se de-
senrolou, em seus discursos e contradiscursos articuladores de uma gama
complexa de argumentos e motivações. Este olhar mais atento se faz ne-
cessário tanto pela narrativa histórica quanto pela perspectiva de revelar
os meandros de uma controvérsia exemplar no que diz respeito à natureza
sociocognitiva da produção e estabilização dos fatos científicos.1

Calamidade Nacional ou
Mal de Lassance? A doença
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Se a afirmação e a legitimação da doença de Chagas se fizeram ao
mesmo tempo que se lhe conferiu uma dimensão simbólica e política,
também as dúvidas e os questionamentos sobre ela se dariam em referên-
cia a esta dimensão. Se o movimento sanitarista realçou os significados da
tripanossomíase americana como ‘doença do Brasil’ e símbolo da ciência
que o ‘curaria’, as alegações científicas de Kraus e dos argentinos de que
os casos de tripanossomíase talvez se restringissem ao Brasil seriam usa-
das, no contexto médico brasileiro, justamente para refutar a magnitude
do problema reivindicada por Chagas e pelos partidários da campanha
pelo saneamento rural. Na luta nacionalista deflagrada em torno da saú-
de pública brasileira a partir de 1916, os que se opunham às teses ditas
exageradas e antipatrióticas de Miguel Pereira, Belisário Penna e Carlos
Chagas manifestavam apreensão com a imagem do Brasil como ‘o único
país’ no qual reinasse uma doença cujos efeitos seriam tão dramáticos.
A preocupação em firmar outra visão da nação, que fugisse à sua qualifi-
cação como nação doente, fez recuar ainda mais os limites geográficos
retoricamente expressos nas designações da moléstia: nem tripanossomíase
americana, nem doença do Brasil, mas, simplesmente, ‘mal de Lassance’,
diriam os críticos na ‘tribuna’ da ANM.

Os vários sentidos atribuídos à doença de Chagas, por grupos dis-
tintos e em contextos diversos, revelam como as faces científica e política
deste objeto em construção se intricavam em vínculos complexos, e muitas
vezes tensos, com conseqüências não previstas por aqueles que os puseram
em marcha. Em seus traços mais fortes e visíveis, a tripanossomíase expres-
sava uma dada compreensão da relação entre medicina tropical e identida-
de da nação brasileira. As dúvidas sobre ela e o redirecionamento imposto
aos seus enunciados também.

Os Primeiros Movimentos da Contenda
(1919-1920)

Em 15 de julho de 1919, Henrique Aragão, em discurso de posse
na Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro (SMCRJ), corro-
borou as incertezas de Kraus sobre a doença de Chagas. No auge da
campanha pelo saneamento do Brasil, o pesquisador de Manguinhos
enfatizou a importância do debate sobre os problemas sanitários do inte-
rior, mas afirmou que algumas questões relativas a estas endemias
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vinham sendo revistas, como a associação entre a tripanossomíase ameri-
cana, o bócio e o cretinismo endêmicos, “que já começam a ser afastados
pelo Dr. Carlos Chagas do quadro clínico da moléstia”. Uma vez descar-
tada esta associação “absolutamente insustentável”, dizia Aragão, a molés-
tia permanecia “ainda muito importantíssima e digna de estudo, de um
ponto de vista científico”; no entanto, tornava-se “diminuída de valor sob
o seu aspecto prático como endemia rural ” (Aragão, 1919: 8-9). Em mais
um indício da importância da presença do agente etiológico como crité-
rio final de diagnóstico, o ponto central era o reduzido número de casos
comprovados.

É ainda relativamente pequeno o número de casos autênticos
dessa moléstia com verificação do tripanossoma nos doentes (...).
Em 10 anos de estudos, não foram citados 4 dezenas de casos do
mal e mesmo que o número fosse 10 vezes maior ainda seria míni-
mo comparado ao que se sabe em relação às dezenas e centenas de
milhares com que são apresentadas muitas outras doenças que nos
assolam. (Aragão, 1919: 8-9)2

Ao tentar explicar tal situação, ele tocou numa questão que, a par-
tir dali, constituiria um importante aspecto da controvérsia. Com base
no raciocínio de Kraus quanto à ausência de casos agudos na Argentina
(apesar da presença de vinchucas infectadas), Aragão pôs em dúvida a
intensidade da ação patogênica do T. cruzi para os humanos.

A explicação talvez se encontre em que o Trypanosoma cruzi não
seja facilmente transmitido pelo triatoma ou por uma difícil adap-
tação do parasito ao organismo humano, especialmente no adulto,
sendo a maioria dos casos observada em crianças. Na verdade, o T.
cruzi é, antes de tudo, um parasito dos animais silvestres, como os
tatus, os gambás etc., para os quais parece ser bastante inócuo,
como assinalou o professor Horta. Nas crianças e nos animais no-
vos o parasito se manifesta com o poder patogênico aumentado e
em contraposição o Dr. Arthur Neiva assinala não poucos insucessos
na obtenção da infecção experimental em cães velhos. É muito
provável, portanto, que o homem sadio se infecte com menos faci-
lidade ou evolua nele a moléstia para a cura espontânea em muitos
casos. (Aragão, 1919: 9)3

A princípio, estas formulações poderiam encontrar algum respal-
do em afirmativas do próprio Chagas. Em 1918, a confirmação de que o
tatu era um hospedeiro natural do T. cruzi demonstrava a existência de
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um ciclo silvestre na evolução do parasito (em que este não é patogênico
para os animais que o hospedam).4 Este ciclo, num processo posterior de
adaptação (ocorrido mediante a domiciliação dos transmissores), teria se
expandido para o ambiente doméstico e para os hospedeiros humanos
(sobre os quais o parasito tem ação patogênica). Tal percurso poderia
explicar a ausência de casos humanos em certas regiões nas quais houves-
se barbeiros infectados: seriam locais onde o T. cruzi ainda não havia
‘atingido’ o homem (Chagas, 1918a).5 Chagas (1912b: 49) já havia salien-
tado que os adultos pareciam ter “maior resistência à ação do parasito”,
pois, quando contaminados, não exibiam os elementos agudos observa-
dos nas crianças. Isso não significava dizer, todavia, que estes indivíduos
não sofressem sua ação patogênica.

O fato é que Aragão apresentou tais questões em referência às dúvi-
das de Kraus. Este introduzira a questão da ‘não existência’ da doença,
ainda que, vale ressaltar, estivesse se referindo ao caso da Argentina (onde
o parasito teria sua virulência atenuada) e não à ocorrência da doença de
modo geral. Além disso, Aragão lançou tal hipótese depois de afirmar
que, em vista de tais incertezas, a doença era ‘diminuída’ em seu valor
prático face às outras endemias rurais. Tais circunstâncias faziam com que
seus enunciados, expressos como alegações estritamente científicas de um
eminente parasitologista, tivessem um sentido para além desta dimensão,
‘modalizando’ negativamente – para usar o termo de Latour (2000) – as
formulações de Chagas e, por isso, provocando grande repercussão.

Outro ponto a despertar polêmica foi a afirmação de que Oswaldo
Cruz – e não Chagas – havia sido o descobridor do T. cruzi. Por isso,
lembrando designação proposta em 1911 por Clementino Fraga, Aragão
referiu-se à tripanossomíase como “moléstia de Cruz e Chagas” (Aragão,
1919: 8). Num momento inflamado pelas bandeiras políticas da campa-
nha sanitarista e de grande visibilidade pública de Chagas, o discurso de
Aragão equivalia a colocar sob suspeita todos os elementos do ‘grande
feito’ científico produzido pelo então diretor do Instituto Oswaldo Cruz
(IOC): a doença, o parasito e a própria descoberta.

A atribuição da descoberta do T. cruzi a Oswaldo Cruz foi corrobo-
rada, em discurso na mesma sessão da SMCRJ, por Henrique Figueiredo
de Vasconcellos, pesquisador de Manguinhos desde sua criação, contem-
porâneo de Cruz na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro (FMRJ) e
seu sucessor na Diretoria Geral de Saúde Pública (DGSP). Na sessão
seguinte, Belisário Penna desafiou Vasconcellos a discutir o assunto,
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afirmando que ninguém melhor do que ele, Penna, que acompanhara
Chagas em Lassance, para atestar sua autoria naquele processo.6

Cerca de duas semanas depois, em discurso proferido na ANM e
publicado no Correio da Manhã (1919: 3), Chagas respondeu aos
questionamentos de que era alvo. Mesmo admitindo haver “pontos obs-
curos e outros discutíveis nessa doença”, enfatizou que não podia aceitar
as contestações dos colegas, uma vez que estes tinham incorrido na “inad-
vertência de não se haverem demorado, um momento sequer, na apreci-
ação de fatos concretos”, como os casos clínicos estudados em Lassance e
as experiências de laboratório que comprovavam a patogenicidade do
parasito para diversos animais. Declarou ainda não admitir a posição dos
que pretendiam “destruir os fatos, na sua totalidade, pela alegação de
erros parciais”, ao contrário de se engajarem no objetivo comum de es-
clarecer, mediante novas pesquisas, as questões em aberto, tornando-se
colaboradores daquele “capítulo da literatura médica nacional” (Correio
da Manhã, 1919: p. 3)

No mês seguinte, Figueiredo de Vasconcelos pronunciou confe-
rência na SMCRJ, publicada pelo Jornal do Commercio, destinada a
responder ao desafio de Belisário Penna. Reafirmou que, por ter sido o
autor da infecção experimental nos sagüis que revelara o novo parasito,
Oswaldo Cruz deveria ser considerado “quem realmente descobriu o
Trypanosoma cruzi e guiou com verdadeiro carinho paternal ao Dr.
Chagas no estudo da nova entidade mórbida”, a qual, por isso, deveria
ser chamada “moléstia de Cruz e Chagas” (Vasconcellos, 1919a: 6).7 Ape-
sar de declarar que não desmerecia “o valor científico do Dr. Chagas”,
Vasconcellos enfatizou que as glórias da descoberta e, sobretudo, do estu-
do da doença advinham de um trabalho coletivo em Manguinhos: “(...)
não pode dizer que a moléstia de Chagas tenha sido estudada só por ele
do princípio a fim. Para o seu estudo concorreram vários membros do
IOC com contribuições valiosíssimas e a estes pertencem, igualmente, e
com toda a justiça, uma parte das glórias” (Vasconcellos, 1919a: 6).8

Outro ponto em discussão – o essencial e de maiores implicações –
era a importância médico-social da doença. Respondendo a Penna, que o
havia acusado de afirmar que o T. cruzi era inofensivo, Vasconcellos es-
clareceu sua posição: não duvidava de que o T. cruzi causasse uma doen-
ça, apesar de acreditar que ele fosse “mais patógeno para as crianças em
baixa idade do que para os adultos”. O fato para o qual alertava era o de
não ter esta enfermidade “a extensão que se lhe quer dar, e que, pelo fato,
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de se manifestar em regiões nas quais reinam o bócio endêmico e outras
entidades mórbidas, superpõe-se em certas localidades a estas, de modo
que se torna difícil a diferenciação nítida (...)” (Vasconcellos, 1919a: 6).9

Segundo Vasconcellos, assim como na Argentina, em estados brasi-
leiros onde havia abundante presença de barbeiros infectados (como a
Bahia e o Rio Grande do Sul), a busca de casos da doença tinha sido
infrutífera, e a verificação microscópica do parasito só fora obtida em São
Paulo, em poucos casos. Dessa forma, as estimativas, estampadas nos tex-
tos de Penna e Monteiro Lobato, de que eram ‘milhões’ os afetados pela
doença, estariam em flagrante contraste com a pequena quantidade de
casos registrados pela literatura. Depois dos 29 descritos por Chagas em
1916, afirmava Vasconcellos, “o número de casos não atinge meia dúzia”
e, além das dez necropsias referidas por Gaspar Vianna em 1911, “não
sabemos se há outras, mas caso existam não foram publicadas”
(Vasconcellos, 1919b: 6). Vasconcellos resumiu seu argumento numa ope-
ração discursiva interessante e irônica:

Anofelina + hematozoário + homem = impaludismo.
Stegomia + vírus + homem = febre amarela.
Glossina + tripanossoma + homem = moléstia do sono.
Triatoma + tripanossoma + homem = nem sempre moléstia de
Chagas. (Vasconcellos, 1919b: 6; grifos meus)

A nova tripanossomíase, consagrada como emblema da patologia
tropical brasileira, aparecia fragilizada numa equação que era a antítese
das fórmulas da ciência. Estas dúvidas científicas vinham acompanhadas
de um claro sentido político, referido aos debates em torno da relação
entre saúde e identidade nacional. Ao citar as declarações de Chagas,
corroboradas por Miguel Pereira e Belisário Penna, sobre o terrível e
vasto flagelo provocado pela enfermidade no interior do país, Vasconcellos
sintetizou na SMCRJ o cerne da polêmica que três anos depois seria
intensificada na ANM:

Sr. Presidente, se realmente já estivesse perfeitamente estabele-
cido que o bócio endêmico e que todas as manifestações mórbidas,
que apresentam esses doentes, habitantes dessas regiões, fossem
causadas pelo T. cruzi, eu compreendo que se pudesse assim falar,
que fossem pintados com essas cores negras, tétricas, os quadros
que são vistos. Mas, ainda não está provada a evidência que seja a
tripanossomíase brasileira a causadora de tudo isto. E, assim sendo,
é necessário, é indispensável que haja uma reação, não para des-
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truir a obra do Dr. Carlos Chagas, por que esta está assegurada, a
nova entidade mórbida continua de pé, o seu brilho e o seu valor
não ficaram diminuídos, mas para colocá-la dentro dos seus verda-
deiros limites (...). Seria um crime de nossa parte, Sr. Presidente, se,
convencidos como estamos disto, nos calássemos e deixássemos
correr urbi et orbe afirmativas como estas que, em pouco tempo,
trariam o descrédito sobre a nossa Pátria e dela afugentariam to-
dos os que para ela se quisessem dirigir (...). Ora, nossa terra neces-
sita urgentemente de imigrantes, e, creio que não será o melhor
meio de atraí-los, fazê-los saber da existência de uma moléstia ter-
rível nos lugares onde terão que ir trabalhar, e que não tem de fato
sua existência cientificamente comprovada. (Vasconcellos, 1919b:
6; grifos meus)

Alguns dias depois da publicação da conferência de Vasconcellos,
o Jornal do Commercio divulgou uma carta na qual Chagas declarou
jamais ter reivindicado para si a totalidade das glórias a que se referia seu
colega do IOC e que sempre fizera questão de atribuí-las à “escola de
Oswaldo Cruz”, sobretudo a seu mestre. Contudo, enfatizou que de modo
algum poderia aceitar a tese de que cabia a este a autoria da descoberta
do T. cruzi (Jornal do Commercio, 1919: 6).10

Num indício de que as objeções em jogo começavam a se configu-
rar como dois lados de uma batalha, mesclando diversos elementos na-
cionalistas, outro jornal publicou reportagem manifestando surpresa e
revolta ao saber que “há no nosso meio científico alguém que viesse
repetir contra o nome consagrado do Dr. Carlos Chagas os botes do
‘furor teutonicus’ do professor Kraus, já rebatidos vitoriosamente pelo
nosso eminente patrício”. A idéia de que eram ‘detratores’ todos os que
lançavam críticas a Chagas, fossem elas no campo do “sofisma científico”
ou expressas na acusação de “enfeitar-se com plumagens alheias”, co-
meçava a se fortalecer.11 Em 1920, o assunto continuou nas páginas
dos jornais, acompanhando os debates em torno da reforma sanitária
implementada com a criação do Departamento Nacional de Saúde Pú-
blica, para o qual Chagas foi nomeado diretor. Numa evidência da
imbricação entre a doença de Chagas e a imagem do país preconizada
pela campanha sanitarista, reportagem de A Noite declarava: “Latente,
mas violenta, vai lavrando nos meios médicos uma questão da maior
importância para todo o Brasil: a de que houve grande exagero na primi-
tiva concepção da doença de Chagas, servindo tal exagero como base fun-
damental ao conceito pessimista de que o Brasil é um vasto hospital”.
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Mais uma vez, os estudos de Kraus serviam de base para afirmar que a
caracterização da moléstia de Chagas como “cataclisma nacional” havia
sido decorrente, na realidade, de “uma generalização precipitada” (A
Noite, 1920a: 1). A reportagem, em atitude conciliatória, alegou os moti-
vos para tanto: a coexistência de ‘papudos’ nas zonas mineiras nas quais
foram assinalados os casos da doença de Chagas teria induzido o raciocí-
nio a “seguir uma seqüência inevitável” e, sendo assim, “no espírito de
todos se estabeleceu a equação: tripanossoma produz a moléstia de Cha-
gas, esta produz bócio, este produz cretinos”. A partir daí, onde havia
“degenerados”, deduziu-se haver aquela doença: “Grupá-los em fotogra-
fia e denominar vítimas da doença de Chagas foi um hábito que facilmen-
te se generalizou” (A Noite, 1920a: 1). Ainda que sob uma ótica mais
positiva, a reportagem extraía do tema as mesmas implicações políticas
contidas na fala de Vasconcellos:

‘O Brasil é um vasto hospital!’ Hoje se verifica que as coisas se
reduzem a fatores muito diferentes. Tira isso valor à descoberta de
Carlos Chagas? Não. O seu esforço foi útil e proveitoso. Se as suas
primeiras induções o levaram longe demais na concepção da mo-
léstia, a todo o tempo pode-se corrigir o excesso. A própria exclama-
ção de Miguel Pereira, impressionado pelas pesquisas de Chagas,
produziu o seu efeito benéfico. Imprensa, governo e parlamento
pensaram em melhorar as condições sanitárias do país. Mas o bom
senso manda que se modifique o tom dessa imprecação. Papudos
e cretinos, há-os na Argentina, como no Brasil. Uma alta compre-
ensão de patriotismo não os levou ainda a um autojulgamento tão
pessimista... (A Noite, 1920a: 1)

Como era de se esperar, a reportagem provocou indignação em
Penna, que, no mesmo jornal, reafirmou a declaração de Miguel Pereira,
dando seu testemunho quanto à extensão e à gravidade das endemias
rurais, particularmente da tripanossomíase americana. O diretor da Liga
Pró-Saneamento do Brasil desafiava os que pretendiam “empanar o bri-
lho da descoberta de Carlos Chagas”, desconsiderando que ela se consti-
tuía como “um patrimônio nacional, de que temos justificado orgulho”
(A Noite, 1920b: 2). Ao rebater os que se fiavam nos dados de Kraus,
afirmava:

Os estudos do professor Kraus não infirmam, nem de longe, as
conclusões de Chagas. Se a doença não existe na Argentina, que
tem isso com a patologia nacional? Por acaso há quem conteste a
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sua existência entre nós, na Venezuela e no Peru, onde o microscó-
pio a demonstrou cabalmente? Além disso, o próprio Kraus não
nega a sua existência na Argentina. Ele refere apenas que ainda não
a encontrou (...). Por que, ao invés de andarem levantando dúvidas
pelas sociedades médicas e pelos jornais, não vão os contestantes
da notável descoberta às regiões infectadas verificar os fatos, estudá-
los, aprofundá-los, conhecer a sua extensão, ver as dezenas, ou
melhor as centenas de milhares de desgraçados, que vegetam
animalizados pela terrível doença nos sertões de Minas, de Goiás,
de Mato Grosso e de outros Estados? Isso o que fizeram o autor da
descoberta e o subscritor desta. (A Noite, 1920b: 2)12

A mesma idéia, que opunha os médicos que conheciam os sertões
àqueles que pretendiam contestá-los sem nunca ter ido ao interior do
país, foi expressa em outra reportagem, em formulação sugestiva do
contraponto estabelecido entre os dados da observação clínica e as ‘pro-
vas’ laboratoriais como instância de decisão do diagnóstico:

Se a clínica desvenda a doença de Chagas em muitos pontos
onde só mais tarde o laboratório a vem confirmar, isso não admira
a quem conhece o ‘a’ ‘b’ ‘c’ da epidemiologia de um flagelo, que é
exclusivamente rural, que ataca de preferência as crianças, e cujo
germe só aparece no sangue por pouco tempo, e não pode ficar
esperando indefinidamente que elegantes sábios da Avenida vão
encontrá-lo. (A Rua, 1920: 1; grifos meus)

Numa clara sobreposição da controvérsia científica sobre a
tripanossomíase com as divergências e as tensões no âmbito do movimento
pelo saneamento do Brasil, este debate, que tinha como vértices Belisário
Penna, Carlos Chagas e seus críticos, atingiria sua máxima intensidade e
visibilidade dois anos depois.

A Polêmica na Academia Nacional
de Medicina (1922-1923)

O ano de 1922 foi particularmente rico de significados para os
debates sobre a nação. O centenário da Independência foi comemorado
com uma grande exposição no coração da capital, a qual havia passado
por novas obras de remodelação para exibir suas credenciais de símbolo
do progresso brasileiro. Outros movimentos, desta vez sob a marca da
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contestação, propunham novos arranjos estéticos e políticos para a iden-
tidade nacional, como a Semana de Arte Moderna e o movimento tenentista.
Em 30 de novembro daquele ano, no discurso com que recebeu Figueiredo
de Vasconcellos como membro honorário da ANM, o literato e catedráti-
co de higiene da FMRJ, Afrânio Peixoto (que, em 1918, integrava as
hostes do movimento sanitarista e havia alertado que, logo além da aveni-
da Central, o Brasil era um outro país, o país do sertão, das endemias
rurais), lançou o estopim de uma aguerrida contenda em torno do sím-
bolo maior daquelas endemias.13 Ao referir-se aos serviços prestados por
Vasconcellos ao Instituto de Manguinhos, Peixoto, famoso pelos dotes
oratórios, ironizou:

Durante o vosso consulado poderíeis ter feito mais (...). Poderíeis
ter achado alguns mosquitos, inventado uma doença rara e desco-
nhecida, doença de que se falasse muito, mas quase ninguém co-
nhecesse os doentes, encantoada lá num viveiro sertanejo de vossa
província, que magnanimamente distribuiríeis por alguns milhões
de vossos patrícios, acusados de cretinos. Poderíeis ter feito uma
reforma suntuária, gastando cinco vezes mais que Oswaldo Cruz,
para fazer cinqüenta vezes menos, mas vos ficariam, tempos e sal-
dos, para a crítica mercenária aos inimigos que houvésseis provo-
cado. Poderíeis além das injúrias dos dependentes e agradecidos,
ter tido o jogo dos incautos e cobiçosos, ao vosso serviço. Poderíeis
mais, e tudo o que a vaidade sem escrúpulo e a imprudência provo-
cante podem fazer tentar. (ANM, 1922a: 723-724; grifos meus)

Suas ácidas palavras não deixaram dúvidas quanto ao alvo. Associan-
do a crítica a Chagas como diretor da saúde pública ao ataque à entidade
nosológica que levava seu nome, o golpe mais forte foi desferido pelo uso
do verbo ‘inventar’, que trazia a insinuação de que, além de não ser
importante, a doença de Chagas talvez nem mesmo existisse. Instituindo
uma guerra de números, que opunha quarenta casos da ‘papeira parasi-
tária’ de Lassance aos três milhões de doentes que Penna e Lobato afir-
mavam existir por todo o país, o discurso de Peixoto tornou a ANM –
que havia sido o locus privilegiado do reconhecimento conferido à
tripanossomíase americana e ao seu descobridor – o palco de uma inten-
sa querela sobre a ‘doença do Brasil’.14

Em carta a Miguel Couto, presidente da ANM, Chagas declarou-se
atingido em sua honra pessoal e profissional, tratado como “embustei-
ro”. Disse não aceitar as explicações de Peixoto, que em carta a Couto
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afirmara não ter tido a intenção de negar a existência da doença, mas
apenas de questionar a dimensão que se lhe atribuía e de alertar para a
necessidade de ampla revisão do assunto. Chagas insistiu: “Ora, Sr. Pre-
sidente, doença inventada e desconhecida, a menos que me falhe o enten-
dimento, é, por isso mesmo, doença inexistente” (Jornal do Commercio,
1922: 5). Sendo assim, solicitou que fosse nomeada uma comissão para
avaliar o assunto, com base em alguns quesitos por ele formulados. Do
parecer desta comissão, dependeria sua permanência naquela casa.15 Num
confronto aberto com o professor de higiene, Chagas assegurou não te-
mer uma revisão de seus estudos e afirmou que seus críticos pretendiam
“confundir para iludir”, ao fazerem depender do tema da etiologia do
bócio a verdade de seus enunciados. Como vinha repetindo desde 1916,
enfatizou que considerava este aspecto “uma questão aberta, na qual seri-
am possíveis ainda divergências honestas”. Igualmente lançando mão da
ironia, ele escreveu a Couto: “Papeira endêmica não é tripanossomíase
(...) e nem tripanossomíase é papeira endêmica. (...) Sejam esclarecidas de
modo diverso a etiopatogenia do bócio, observado nas regiões de barbeiro,
e nem por isso a tripanossomíase desaparecerá como doença autônoma,
bem caracterizada” (Jornal do Commercio, 1922: 5; grifos meus).

Em relação tanto à primazia clínica do ‘papo’ quanto ao cálculo de
que seriam ‘milhões’ os brasileiros acometidos pela doença (ambos os
aspectos intensamente propagados pelo discurso sanitarista), Chagas es-
clareceu que não endossava tais enunciados. Apesar de convicto quanto à
vasta difusão da endemia, declarou não ter qualquer responsabilidade
por tais estimativas e que nunca realizara estatísticas sobre a doença, “tra-
balho que oferece grande dificuldade e só poderá ser executado de modo
demorado e progressivo” (Jornal do Commercio, 1922: 5).

Na sessão de 14 de dezembro de 1922, Miguel Couto submeteu à
votação a proposta de criação da comissão requisitada por Chagas. Paulo
de Figueiredo Parreiras Horta, catedrático da Escola Superior de Agri-
cultura e Medicina Veterinária do Rio de Janeiro, apresentou outra carta
em que Peixoto o investia, e também a Figueiredo de Vasconcellos, como
seus representantes. Segundo ele, deveria ser aberto um amplo debate
público na ANM, por meio de sessões extraordinárias, e não uma discus-
são restrita a uma comissão especial. Contudo, a proposta de Chagas foi
aprovada e a comissão constituída, estabelecendo-se que, uma vez con-
cluído o seu relatório, este seria debatido pelos membros da associação.
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Eduardo Rabello, diretor da Inspetoria de Profilaxia da Lepra e Doen-
ças Venéreas e amigo pessoal de Chagas, sugeriu que Miguel Couto pre-
sidisse a referida comissão, mas este não aceitou, declarando “razões de
afinidade, de parentesco com a pessoa de um dos contendores” (ANM,
1922b: 774). Apesar do tom elevado que envolvia a disputa desde o seu
início, Couto comprometeu-se a conduzi-la como um debate de “ques-
tões essencialmente científicas”, não envolvendo “questões pessoais” (ANM,
1922b: 769).16

O assunto era acompanhado pelos jornais. Artigo assinado por um
“curioso” arrolou uma série de questões e desafiou:

Está na berlinda esta entidade nosológica que permanece bas-
tante confusa, em muitos pontos, mal grado os esforços e desejos
de alguns interessados. Pelas 10 perguntas lançadas ao acaso, fica-
se convencido que essa entidade está mergulhada num mar de
incógnitas e que o Dr. Chagas tem muita coisa a estudar para sair
do domínio das hipóteses. (O Jornal, 1922: 6; grifos meus)17

Cerca de um ano depois, a querela voltou ao plenário da ANM.
Em ofício a Miguel Couto, apresentado na sessão de 8 de novembro de
1923, o presidente da comissão, Alfredo Nascimento Silva, informou que,
estando “em última demão o seu relatório” (ANM, 1923a: 635), havia
acabado de receber uma carta em que Chagas expressava sua contrarie-
dade em saber que a comissão declarara não ter condições de realizar
excursão ao interior do país para verificar “a difusão e o elevado índice
endêmico” da doença, o que, em sua opinião, tornaria “insolúvel um dos
objetos de maior monta na pendência”. Chagas assegurava que não era o
caso de “repetir pesquisas extensas e demoradas”, já que se prontificava
em apresentar “numerosos doentes” para avaliação. Se isso não fosse fei-
to, acentuava, não poderia aceitar “um parecer deficiente, ao qual falta-
rão elementos essenciais de convicção” (ANM, 1923a: 637), e, sendo as-
sim, estava disposto a renunciar a seu título de membro da Academia.18

A comissão, por sua vez, reafirmou estar “absolutamente impossi-
bilitada de satisfazer a este requisito”, alegando que, para dar parecer
seguro sobre a zona afetada, “que se diz estender-se por uma vastidão de
muitas léguas de raio, em torno do foco principal, abrangendo regiões
remotas de difícil acesso”, seria preciso longa permanência e “penosas
excursões nessas zonas” (ANM, 1923a: 636). Diante do impasse, Alfredo
Nascimento Silva declarou que a comissão renunciava de sua incumbência,
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antes mesmo da conclusão do relatório. Couto considerou justas as alega-
ções da comissão, dizendo que o objetivo de estabelecer a geografia médi-
ca da doença no país consumiria anos e implicaria despesas com as quais
a ANM não poderia arcar, além de um “sacrifício” que não tinha “o
direito de exigir dos seus colegas” (ANM, 1923a: 639). Contudo, ponde-
rou que as respostas aos outros quesitos deveriam ser apresentadas, já
que o relatório estava praticamente pronto. O assunto foi posto em debate.

Parreiras Horta e Figueiredo de Vasconcellos, lembrando que a
intenção de Peixoto era a de que ocorresse uma ampla discussão do tema,
defenderam que o parecer da comissão era indispensável e que esta não
deveria renunciar. O acadêmico Carlos Werneck, acentuando que “o in-
teresse científico verdadeiro está em discutir amplamente a moléstia de
Chagas” (ANM, 1923a: 641), propôs que o tema fosse tratado, a partir de
então, por todos os membros da Academia. No decorrer dos debates, se
a comissão julgasse conveniente, apresentaria suas considerações. A pro-
posta foi aceita. A doença de Chagas entrou na ordem do dia das sessões
(ANM, 1923a: 642).

Em 16 de novembro, Figueiredo de Vasconcellos pronunciou confe-
rência em que expôs detalhadamente o argumento que defendia desde
1919. Afirmando ter sido “testemunha ocular” e acompanhado “todas as
peripécias” relativas à descoberta, em Manguinhos, do novo parasito no
intestino dos barbeiros de Lassance, reafirmou: “Tenho plena consciência
e absoluta convicção de que o descobridor do Trypanosoma cruzi foi
Oswaldo Cruz” (ANM, 1923b: 658-659). Diante dos acadêmicos, exami-
nou e comparou pormenorizadamente todos os trabalhos em que Chagas
relatara os momentos da descoberta, detectando ambigüidades, inconsis-
tências e contradições. Argumentou que, apesar de Chagas declarar, desde
1918 (Chagas, 1918b), que havia sido ele o autor da infecção experimental
nos sagüis, as notas prévias em que anunciou a descoberta não deixavam
dúvidas quanto à responsabilidade de Cruz naquela experiência. Tendo
sido este quem primeiro viu ao microscópio as formas de tripanossoma no
sangue dos macacos, cabia-lhe, portanto, a prioridade de sua descoberta.19

Nesta sessão, Couto apresentou outra carta que lhe fora enviada
por Chagas, insistindo, mais uma vez, que a comissão não fosse dispensa-
da das pesquisas no interior. Ao reiterar estar disposto a providenciar
todos os meios para tal investigação, o pesquisador do IOC destacou jus-
tamente o elemento que, desde 1916, vinha enfatizando no quadro clínico
da doença, mas que permanecia em segundo plano face à visibilidade
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assumida pela questão do bócio: “(...) eu me prontifiquei, e ainda me
prontifico, a apresentar num mesmo dia, e em diversas regiões, dezenas
e dezenas de enfermos com a mesma síndrome cardíaca, todos eles afeta-
dos de arritmia típica, verdadeiras epidemias de alterações do ritmo car-
díaco!” (ANM, 1923b: 679; grifo do autor) Num apelo dramático, recor-
reu àquele que, em 1910, havia tomado parte na excursão que levara
aquela mesma Academia ao sertão para verificar seus estudos. Solicitou a
Couto sua “interferência amistosa” para convencer a comissão a reconsi-
derar sua decisão. Uma alternativa seria nomear outros colegas para pro-
ver o “esclarecimento definitivo” que todos procuravam e para preservar
o que havia sido reconhecido como “um patrimônio real das letras médi-
cas da nossa terra” (ANM, 1923b: 680).20

Couto, entretanto, negou o pedido. Em carta a Chagas, lida em
plenário, o presidente da Academia declarou que a verificação requisita-
da, por implicar prazo indeterminado, constituiria uma “perda de tem-
po”, e que, como presidente da ANM, sentia-se “embaraçado e sem âni-
mo” para insistir com a comissão a respeito. Além disso, enfatizou que,
de forma alguma, a honra profissional de Chagas havia sido posta em
dúvida ou ameaçada, e proferiu, em seu apoio, uma sentença bastante
ambígua: “ainda que realizada num só caso, a doença de Chagas confere
farta glória científica a quem a descobriu” (ANM, 1923b: 680).21

Elevando ainda mais o tom da contenda, Peixoto protestou, também
mediante carta enviada ao presidente da Academia e lida nesta mesma
sessão, contra a decisão de Chagas de não aceitar o parecer da comissão
antes mesmo de o conhecer, “como que adivinhando a sentença”. Isto
vinha, em sua opinião, corroborar ainda mais as dúvidas sobre “a doença
de Lassance, que se pretendia transformar em doença do Brasil” (ANM,
1923b: 681).

Subsiste, pois, Sr. Presidente, a minha dúvida sobre o mal de
Lassance, raridade nosográfica, sem importância epidemiológica;
subsiste agora, e não por minha intervenção, pelo procedimento
do próprio autor dispensado a mais das horas o laudo da comissão,
que promoverá dúvidas muito mais graves... (ANM, 1923b: 681).

O professor da Faculdade de Medicina da Bahia e amigo pessoal
de Chagas, Clementino Fraga, encarregou-se de sua defesa. No plenário
da Academia, enfatizou ter testemunhado “doentes em farta cópia” (ANM,
1923b: 683) em Lassance, assim como o fizera a notável comissão enviada
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pela Academia em 1910, acompanhada pelo próprio Vasconcellos. Quanto
à “tese precária” que este defendia sobre a autoria da descoberta do T.
cruzi, Fraga observou que, antes mesmo da infecção experimental, havia
sido Chagas o responsável pelo “achado inicial”, colocando-se “frente a
frente com a novidade”, ao surpreender, ainda no sertão mineiro, os
flagelados no interior do barbeiro (ANM, 1923b: 685-686).22

Em réplica a Fraga, Vasconcellos lembrou, a respeito da excursão a
Lassance, que os exames parasitológicos que serviram de comprovação
dos casos clínicos, por ele próprio endossados com entusiasmo na época,
haviam sido invalidados, anos depois, pelas pesquisas de Aragão. “Em
ciência tudo evolui”, disse ele. Ao requerer que se fizesse “uma revisão
séria dessa entidade mórbida, que se retirem os exageros, que se verifi-
quem os pontos controversos, não se lhe dando a latitude que se lhe quer
dar” (ANM, 1923b: 687), Vasconcellos recolocou, como fizera em 1919, a
dimensão política do tema. O que estava em jogo era a imagem do país e
as maneiras conflitantes de conceber o significado da ‘doença do Brasil’:
“Não desejo que a nossa terra seja considerada como o único país do
mundo em que, de norte a sul, de leste a oeste, grasse uma moléstia
terrível, horrorosa, não conhecida em nenhuma outra parte do mundo”
(ANM, 1923b: 687-688).23

Ao encerrar a sessão, Miguel Couto, que havia sido citado por
Vasconcellos em sua conferência, deixou a posição de presidente e, como
acadêmico, posicionou-se diante da questão da autoria da descoberta.
Declarou que ainda encarava a doença de Chagas “com o mesmo intenso
orgulho patriótico” que o dominara por ocasião da célebre viagem a
Lassance e que não tinha qualquer dúvida de que “a descoberta científica
é de Chagas” (ANM, 1923b: 689; grifo do autor).

Os jornais registravam cada etapa da polêmica. Reportagem de tí-
tulo “Tripanosomas... e ciumadas” resumia a interpretação conferida à
disputa, lamentava o episódio e manifestava preocupação com a imagem
da ciência nacional: “E que idéia ficarão fazendo de nós, dos nossos
cientistas, os luminares da medicina estrangeira, ao constatarem que no
Brasil nem se sabe quem fez a descoberta importante, negando-se ao médico
tido como descobridor as glórias de um caso líquido?”24

Na sessão do dia 22 de novembro, os debates prosseguiram. Desta
vez, na conferência de Parreiras Horta, estavam na berlinda a natureza
do parasito e a difusão da doença. Antes mesmo de expor suas aprecia-
ções, o orador expressou sua apreensão (a mesma de Vasconcellos e de
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Peixoto) de que a imagem do país estivesse sendo prejudicada ao ter,
como elemento distintivo, uma doença extremamente grave e que só aqui
ocorresse.25 A negação da dimensão que a tripanossomíase assumia como
representação da nacionalidade equivalia à sua afirmação ao avesso. Des-
fazer estes vínculos era a outra face da moeda que os havia estabelecido e
propagado. Lembrando a repercussão da conferência feita por Chagas
em 1911, na ANM, diante do presidente e de vários ministros da Repú-
blica, Horta relatou que o ministro da Agricultura, Pedro de Toledo,
teria feito o seguinte comentário: “É uma grande desgraça nacional. Te-
mos uma moléstia capaz de nos entorpecer o progresso, e, nós, que so-
mos um povo que precisamos de imigração, ficamos em situação inferior.
Será isso exclusivamente do Brasil?” (ANM, 1923c: 696). Ao apresentar
tais declarações num contexto bem diferente daquele momento de consa-
gração de Chagas no qual elas teriam sido proferidas, Horta sublinhou o
sentido negativo e ‘antipatriótico’ que ele e outros imputavam aos que
acentuavam as ‘mazelas’ da nação.

O ponto central da argumentação de Parreiras Horta foi o mesmo
do questionamento na Argentina. Declarou que, em suas viagens pelo
Brasil, tinha observado a disseminação de barbeiros em vários estados,
nos quais, apesar das buscas feitas por médicos locais, não se havia conse-
guido comprovar parasitologicamente casos clínicos da doença. Mesmo
em São Paulo, onde há “um corpo clínico ilustradíssimo, (...) laboratóri-
os de primeira ordem e (...) um serviço sanitário modelarmente organi-
zado”, apenas cinco casos foram identificados, disse ele, a despeito da
“existência abundantíssima de triatomas” (ANM, 1923c: 699). A mesma
situação se reproduzia para o continente americano. Horta defendeu,
então, o argumento de que o T. cruzi poderia ser um parasito saprófita
(inofensivo); apresentou observações feitas em bovinos, em cujo sangue
era abundante uma outra espécie de tripanossoma (Trypanosoma theileri),
sem que, no entanto, tais animais revelassem qualquer sintoma que ex-
pressasse a ação patogênica deste parasito; citou outros exemplos de
tripanossomas inofensivos para os animais que os abrigam, sugerindo
que o mesmo pudesse se aplicar ao T. cruzi ou então que sua virulência
fosse menor do que se pretendia, provocando infecções fundamental-
mente benignas e esporádicas (ANM, 1923c: 709-710).26

Outro problema seria a falta de informações sistematizadas sobre a
doença no Brasil. Mesmo no caso de Minas Gerais, acentuou Horta, não
havia dados oficiais sobre o assunto, nem qualquer menção nos relatórios
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da Diretoria Estadual de Higiene. Assim sendo, reivindicou: “Julgo da
maior necessidade, ano por ano, mês por mês, caso por caso, seja tudo
registrado e documentado, de modo a se estabelecer a geografia exata,
não somente dos barbeiros infectados, como também de qualquer caso
humano em que se encontre o tripanossoma” (ANM, 1923c: 713). Sua
conferência foi concluída com o ponto para o qual convergiam todas as
críticas: “Pois bem: os casos de tripanossomíase humana autênticos, já
assinalados, são poucos e limitados a uma zona do país. É a incógnita que
fica” (ANM, 1923c: 714).

Nesta mesma sessão, Clementino Fraga fez sua comunicação formal
em defesa de Chagas. Antes disso, comentou brevemente a fala de Horta.
Num indício de como a polêmica punha em jogo posições e sentimentos
conflitantes em relação à associação entre ‘doença’, ‘sertão’ e ‘atraso’, tan-
to em termos simbólicos quanto das ações políticas envolvidas, Fraga in-
dignou-se, em nome da Bahia (seu estado natal, no qual havia assumido
diversos postos nos serviços sanitários), com o “acento sombrio” e o “as-
pecto catastrófico” (ANM, 1923c: 715) impostos pelo professor da escola
de agricultura e veterinária, quando este disse que aquele estado encon-
trava-se ‘inteiro’ infestado por barbeiros. Segundo Horta, isso acontecia
mesmo nas ruas centrais e nas “habitações estragadas” (ANM, 1923c:
701) de Salvador. Incomodado com as “palavras cáusticas” com que se
imputava àquela cidade as imagens negativas do ‘sertão’, tratando-a como
uma nova ‘Lassance do norte’, Fraga ironizou: “Como S. Ex. pintou o
quadro, até o próprio Palácio da Aclamação estaria atingido... Mas, força é
convir, que os indígenas de S. Salvador, já um tanto civilizados, habitam
casas de paredes lisas, inóspitas para os barbeiros...” (ANM, 1923c: 715).

O objetivo central do médico baiano era, no entanto, refutar os
argumentos de Vasconcellos quanto à identificação do T. cruzi, afirman-
do estar claro, nos próprios trabalhos de Chagas, seu protagonismo nas
investigações que conduziram àquela descoberta. A autoridade maior de
Oswaldo Cruz foi então evocada mediante a voz de seu próprio filho.
Fraga apresentou, em plenário, a carta que recebera de Bento Oswaldo
Cruz, atestando, em nome de sua família, que “Oswaldo Cruz sempre
atribuiu essa descoberta integralmente ao Dr. Carlos Chagas”. Ao carac-
terizar a “espoliação” imposta a Chagas como um desrespeito à memória
de seu pai, manifestou seu “protesto profundamente magoado ante esta
disputa ingrata e odiosa” e declarou: “Só alguns anos depois de sua morte
é que pessoas, possuídas de súbito e exagerado zelo pelo seu nome, mas
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pouco preocupadas com a desconsideração que infligiam à sua memória,
resolveram contestar tudo quanto fora por ele proclamado e por todos
aceito” (ANM, 1923c: 721).

Além disso, Bento Oswaldo Cruz enfatizou ser inadmissível que,
caso seu pai tivesse sido de fato o autor da descoberta, ele consentisse
com o “ato pouco digno” (ANM, 1923c: 721) de dar a sua paternidade a
um discípulo, rompendo com a hierarquia e a disciplina pelas quais
tanto zelava em Manguinhos. Fraga apoiou as palavras do filho de Oswaldo
Cruz e concluiu sua apresentação dizendo estar certo de que, se Oswaldo
estivesse vivo, “(...) não conheceríamos esta dissensão, que à medicina brasi-
leira principalmente fere, porque revolve fatos de seu patrimônio científico,
criando dúvidas a respeito da palavra de um dos nossos maiores nomes
atuais” (ANM, 1923c: 722). Esta foi uma dimensão importante da polêmica,
que, como será visto adiante, deve ser acionada para sua compreensão.
A contenda expressava as fissuras e as rivalidades internas no IOC, cujas
origens remontavam ao processo de sua expansão e profissionalização a par-
tir de 1908, e que, uma vez falecido seu árbitro maior, eclodiam com maior
visibilidade (Benchimol & Teixeira, 1993; Britto, 1995).

A Sentença: mérito reconhecido,
questões em aberto

Na noite de 23 de novembro de 1923, perante o auditório cheio da
ANM, foi lido o tão aguardado parecer da comissão.27 O Jornal saudou
os membros da agremiação pelo “serviço” que iria prestar ao Brasil, o de
rever “serenamente, sem paixões” o tema da doença de Chagas, “a fim de
que se venha a saber, dentro e fora do país, o que ela realmente é: se essa
grande calamidade nacional, na opinião de uns, ou se essa grande incóg-
nita, essa doença de Lassance, limitada e misteriosa, na opinião de outros”
(O Jornal, 1923: 6).

A primeira questão abordada pelo parecer foi a solicitação de Peixo-
to para que a ANM reexaminasse todos os trabalhos de Chagas desde 1911,
tendo em vista, nas palavras do professor de higiene, “a revisão do proble-
ma que afeta o bom nome nacional” (ANM, 1923d: 730). Declarando não
dispor de condições para tanto, a comissão posicionou-se, então, sobre o
episódio que dera origem à controvérsia, ou seja, o discurso em que Peixo-
to usara o verbo ‘inventar’ para aludir à tripanossomíase. Citando carta
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remetida a Miguel Couto, em dezembro de 1922, por Peixoto, em que este
esclarecia que o alvo de suas dúvidas não havia sido a ‘existência’ da
parasitose, mas sim a ‘extensão’ que lhe era atribuída, a comissão julgou
que a frase proferida por Peixoto não tivera, embora assim o parecesse, o
sentido “que magoara o Dr. Chagas”, ou seja, o de sugerir que ele havia
“fantasiado doença inexistente” (ANM, 1923d: 730). Prova disso, acen-
tuou o parecer, era que o próprio professor de higiene, em seu tratado
de 1922, reconhecera haver cerca de quarenta casos em Lassance (ANM,
1923d: 730).

Por reconhecer, na solicitação de Chagas, um “objetivo mais preciso”
(ANM, 1923d: 731), ou seja, considerando os seis quesitos por ele for-
mulados e mais as questões da autoria da descoberta do T. cruzi e do
bócio, a comissão apresentou, então, suas conclusões. Como elementos
para a investigação, “postos à sua disposição pelo Dr. Chagas”, o grupo
teve acesso a artigos científicos, peças anatômicas, preparações histológicas,
amostras do parasito em preparados e in vivo e quarenta doentes, trazi-
dos de Lassance para o hospital de Manguinhos, “apresentados como
afetados do mal em suas várias formas” (ANM, 1923d: 732).

Sobre a questão da prioridade da descoberta do T. cruzi, o pare-
cer foi favorável a Chagas, ainda que admitisse que a “falta de clareza”
em alguns documentos desse “margem a dúbio entendimento” (ANM,
1923d: 734). A comissão enalteceu o valor e a lógica de seu raciocínio,
desde os primeiros passos de suas pesquisas em Lassance e concluiu:
“No correr dessa série coordenada de fatos, o descobridor do parasito,
que não foi achado por acaso, mas procurado numa ilação lógica, não
seria, portanto, quem por ventura primeiro o visse, mas forçosamente
quem nessa concatenação tudo dispusera para que fosse encontrado”
(ANM, 1923d: 737).

Negadas as alegações de Horta quanto à inocuidade do T. cruzi
para o homem, o parecer passou a tratar de um dos principais pontos da
querela, expresso no primeiro quesito formulado por Chagas: a
tripanossomíase americana era ou não uma entidade mórbida bem carac-
terizada e individualizada clinicamente? As considerações da comissão a
este respeito são reveladoras não apenas por suas conclusões, mas pela
avaliação dos métodos e critérios de diagnóstico utilizados e reconheci-
dos para comprovar a infecção pelo T. cruzi nas formas crônicas.

Apesar de reconhecer que o método sorológico de Guerreiro e
Machado (reação de fixação do complemento) vinha merecendo, por parte
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dos especialistas, “uma certa confiança para o diagnóstico das causas das
formas crônicas”, a comissão salientou: “é problema que ainda aguarda
solução o diagnóstico da forma crônica da doença de Chagas pelas pes-
quisas parasitológicas”. Sendo assim, o diagnóstico clínico de um caso
crônico só poderia ser “confirmado pelo laboratório pelo exame post-
mortem” (ANM, 1923d: 740). Contudo, mesmo neste procedimento, ha-
via dificuldades. Nas quarenta necropsias que Magarinos Torres (pesqui-
sador de Manguinhos) declarou terem sido realizadas em casos crônicos,
nem sempre se conseguira encontrar o parasito, em virtude de sua escas-
sez nos tecidos. O sucessor de Gaspar Vianna na Seção de Anatomia
Patológica do IOC, o norte-americano Bowman Crowell, asssegurava que,
nos casos de forma cardíaca, a especificidade das lesões poderia dispen-
sar a verificação do T. cruzi. De toda maneira, citando os próprios cola-
boradores de Chagas, o que o parecer destacou foi que, apesar dos avan-
ços,28 havia grande dificuldade em se obter, para a comprovação dos
casos crônicos da doença, o que todos exigiam: a presença do parasito
(ANM, 1923d).29 Estas eram as circunstâncias sob as quais se indicava a
fragilidade dos enunciados sobre os sinais clínicos da fase crônica: “(...)
o diagnóstico inicial desta parasitose, nas formas crônicas, é via de regra
falho e a pesquisa parasitológica atual, quase sempre, negativa” (ANM,
1923d: 742).30

Com base nestas considerações, a comissão chegou à conclusão de
que não tinha condições plenamente satisfatórias para responder ao pri-
meiro quesito de Chagas, o qual correspondia justamente à questão da
especificidade clínica da doença e, conseqüentemente, de sua definição
como entidade nosológica. Vale a pena acompanhar os termos do parecer:

Para responder com toda precisão ao 1º quesito, seria indispen-
sável um longo e pertinaz trabalho minucioso de controle, uma
larga permanência na zona mais conhecidamente afetada, daí se
irradiando por extensão indefinida a multiplicar estudos clínicos
diferenciais, precisando as condições nosológicas de cada localida-
de, apreciando os doentes no seu meio permanente e repetindo
experiências múltiplas com o parasito incriminado de patogênico.
Seria preciso, em suma, refazer com uma competência múltipla e
especializada, que à Comissão falece, e com possibilidades de que
não dispõe, todo o longo trabalho de 15 anos do operoso e idôneo
pesquisador e de seus hábeis e especializados auxiliares. Demais
eles mesmos, continuando os estudos, reconhecem dúvidas a resol-
ver e detalhes a esclarecer e pontos em que a questão está aberta,
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tendo sido algumas conclusões primitivas já alteradas por achados
ulteriores. Está neste caso a relação de causa e efeito, que a princí-
pio parecia impor-se, entre o bócio endêmico e as infestações do
tripanossoma, e que hoje constitui um problema a re-estudar, sen-
do desde 1916, segundo as próprias declarações do Dr. Carlos
Chagas, uma questão aberta. (ANM, 1923d: 744; grifos meus)

Numa difícil tentativa de contemporização, a comissão considerou
ter “respondido positivamente” àquele ponto formulado por Chagas, “com
as restritivas decorrentes da natureza mesma do assunto, ainda em estu-
do” e que “os trabalhos realizados sobre o assunto (...) merecem crédito
quanto às suas conclusões essenciais” (ANM, 1923d: 745).

Em relação à controvertida distribuição geográfica da doença, tam-
bém buscando uma conciliação, o parecer afirmou:

(...) a nova doença, cuja extensão geográfica, bem como o coeficiente
de morbidade escapam aos meios de sindicância de que a Comis-
são dispõe, mas a cujo respeito há documentos indicativos de ou-
tros focos no continente americano, representa, qualquer que seja
a sua difusão no interior do país, um problema de ordem social da
maior relevância, merecedor da atenção do Estado. (ANM, 1923d:
745; grifos meus)

Finalmente, quanto ao valor científico e à idoneidade dos trabalhos
de Chagas, numa decisão certamente mais fácil, a resposta foi enfatica-
mente positiva: “A Academia Nacional de Medicina não pode deixar de
conservar integral o conceito que determinou a inclusão do Dr. Carlos
Chagas no seu grêmio” (ANM, 1923d: 745).

A leitura do parecer foi seguida de comentários em plenário, le-
vando a sessão às últimas horas do dia. Fraga, considerando-o “uma pá-
gina brilhante e sincera projetada sobre o estudo dessa doença” (ANM,
1923d: 753), apresentou ainda mais dois testemunhos a favor de Chagas:
cartas de Olympio da Fonseca e Magarinos Torres contestando a “divaga-
ção médico-geográfica” (ANM, 1923d: 757) de Parreiras Horta e mos-
trando-lhe “erros e omissões” (ANM, 1923d: 755).31 Ao final da polêmi-
ca, aprofundava-se o processo pelo qual a retórica polida dos debates
científicos dava lugar ao uso de termos acusatórios explícitos.32

Defendendo, mais uma vez, seu ponto de vista – “em ciência quem
vê pela primeira vez é quem descobre!” (ANM, 1923d: 767) –, Vasconcellos,
num último recurso de argumentação, citou a contradição de quem fazia
a defesa de Chagas. Lembrou que o próprio Fraga propusera, em 1911, a
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prioridade da descoberta do T. cruzi a Oswaldo Cruz. Em resposta, o
médico baiano afirmou já ter publicamente ‘confessado’ haver feito a for-
mulação sobre a “moléstia de Cruz e Chagas”, mas que, depois de ouvir
a palavra autorizada de Chagas, voltou atrás e reconheceu que “andou
errado na penetração e no sentido dos informes em que se baseou” (ANM,
1923d: 781).33 Ao rebater a acusação de antipatriotismo que lhe fizera
Fraga, por ‘difamar’ um símbolo da ciência nacional, Vasconcellos nova-
mente deixou antever que, entremeadas às objeções científicas, estavam
disputas em torno da imagem da nação e do interior, e do sentido que o
diagnóstico do ‘Brasil vasto hospital’ assumia na perspectiva do seu de-
senvolvimento. Ao reafirmar o que dissera em 1919, declarou:

O Brasil, país novo, necessitando do braço estrangeiro, não pode
ficar com a pecha de possuir no seu interior, justamente para onde
devem ir os imigrantes, uma doença desconhecida para o resto do
mundo, de conseqüências horrorosas, o que fatalmente, no fim de
algum tempo será sabido e, portanto, será causa do afastamento
de trabalhadores, que queiram vir colaborar conosco, (...) o que
será de conseqüências funestas para o engrandecimento da Pátria.
(...) ainda não está provada a enorme extensão e a extrema gravi-
dade da moléstia de Chagas, mas querem a todo o custo que o
esteja e que o sertão do Brasil, por este fato, seja inabitável. Singu-
lar patriotismo. (ANM, 1923d: 768)

As disputas de natureza nacionalista encaminhavam-se também no
domínio concreto das decisões da saúde pública. Afirmou Vasconcelos,
aludindo à cooperação entre o Departamento Nacional de Saúde Pública
(DNSP) e a Fundação Rockefeller:

(...) acima da ciência brasileira, que não pretendo destruir de modo
algum, coloco a nossa Pátria. (...) Falta de patriotismo, Sr. Prof.
Fraga, é mandar-se vir uma missão americana para extinguir a
febre amarela no norte do Brasil, porque de todas as moléstias
transmissíveis é a febre amarela, indiscutivelmente, aquela cuja
profilaxia é mais fácil e está perfeitamente bem estabelecida. (...)
Devia ser para o Departamento Nacional de Saúde Pública uma
questão de honra erradicar a febre amarela do solo brasileiro, mas,
não sei porquê, de repente, para isto conseguir submete-se à tutela
americana... Questão de honra, Sr. Presidente, devia ser essa, por-
que a técnica da profilaxia empregada por Oswaldo foi criação
dele, é genuinamente nacional, e devia ser praticada exclusivamen-
te por brasileiros. (...) O Departamento Nacional de Saúde Pública
tem tudo, nada lhe falta... Não, enganei-me, falta-lhe uma coisa,
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essencial, aliás: a vontade de fazer... E este era o segredo do grande
Oswaldo Cruz. (ANM, 1923d: 767-769; grifos meus)

A atuação sanitária da Fundação Rockefeller no país vinha sendo
alvo de críticas por parte de alguns médicos brasileiros, contrariados
com a intervenção estrangeira num domínio que Oswaldo Cruz havia
tornado a grande vitrine da competência nacional em saúde pública: o
combate à febre amarela. As divergências de caráter técnico reforçavam
as reações nacionalistas: os norte-americanos eram contrários ao método
que havia sido usado por Cruz (fumigação com inseticidas nas habitações
para eliminar os mosquitos adultos) e consideravam mais eficaz e barato
atacá-los em sua fase larvária. Nos últimos dias de 1923, justamente, seria
selado o acordo de cooperação entre aquela instituição e o DNSP, de
modo a ampliar as ações que a Rockefeller já implementava em cidades
do nordeste brasileiro (Benchimol, 2001).

Em vários discursos na época, Chagas condenou os que questiona-
vam a doença por ele descoberta como meio de atacar sua gestão no
DNSP, acusado de ser um “escoadouro dos dinheiros do Estado”. Numa
alusão a Peixoto, disse ele:

É certo que em algumas páginas do compêndio de higiene, em
períodos dubitativos e em interrogações a perder de vista, vem a
sentença condenatória da tripanossomíase americana e vem recu-
sada, ao descobridor do respectivo parasita, a precedência da des-
coberta (...). Entretanto, os estudos sobre a tripanossomíase ame-
ricana nada têm a ver com os serviços do Departamento Nacional
de Saúde Publica e constituem um patrimônio exclusivo do IOC.
(Chagas, 1922b: 12-13)34

Em 1923, por ocasião da fundação da Sociedade Brasileira de Hi-
giene, cuja presidência assumiu, Chagas dedicou seu discurso a rebater
as acusações dos que consideravam antipatriótica a posição dos médicos
que defendiam o saneamento rural do país, sobretudo dos que, numa
“reviravolta, quase súbita, do conceito médico” (Chagas, 1923a: 6), con-
tradiziam o apoio que haviam dado àquele movimento.35 Mais uma vez a
alusão a Peixoto foi ácida. Dirigindo-se aos sanitaristas presentes na sole-
nidade, ele declarou:

Não recueis, senhores, da vossa convicção benfazeja, e nem vos
desalente aí a incoerência de alguns e o negativismo de outros. (...)
Acaso será esse assunto passível de ser decidido em aprimorados
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discursos acadêmicos? Nestes, quando muito, conseguirá a genti-
leza de expressão bem recomendar o cavalherismo e as maneiras
fidalgas de quem, à míngua de argumentos técnicos, procura no
humorismo gaiato e na dubiedade de frases a ilusão da vitória em
divergências científicas. Chegaremos até admitir a superioridade e
eficiência na ironia jocosa e na versatilidade fácil, quando visam
impressionar as galerias, e convencê-las de que a verdade única é
aquela de última hora, decretada pelas conveniências e predileções
profissionais. (Chagas, 1923: 6)

O último ato da polêmica na ANM aconteceu com uma conferência
de Chagas, na noite de 6 de dezembro, com forte presença dos acadêmi-
cos e outros médicos, além de estudantes de medicina e “pessoas de alta
representação social” (Correio da Manhã, 1923: 3). Antes de subir à tri-
buna, Chagas testemunhou ainda uma última investida de Peixoto, por
intermédio de carta, lida por Miguel Couto. O professor de higiene acen-
tuou as críticas à gestão de Chagas no DNSP, acusando-o de ‘importar’
americanos “para nos substituírem no nosso dever” e de ser inoperante,
até em relação à própria doença por ele descoberta:

Que fez, nestes 15 anos de gritaria contra tal perigo público, o
governo da União e o de Minas, a região mais interessada? Que
nos dizem os [relatórios] do Dr. Carlos Chagas, que além de inven-
tor, é o diretor de saúde nacional há tanto tempo e com as provín-
cias contratantes da profilaxia rural? Que há, pergunto, feito até
este ano da graça de 1923? (ANM, 1923e: 788-789).36

O lance mais agressivo veio da recorrente batalha dos números.
Peixoto ironizou o fato de que, diante de estimativas de que a
tripanossomíase americana atingia cerca de 4,5 milhões de brasileiros,
a comissão da Academia havia se baseado em apenas quarenta casos apre-
sentados por Chagas (por cujo diagnóstico ela “sabiamente” se absteve de
se responsabilizar) para concluir que se tratava de um “um problema
social da maior importância”. Disse ele:

(...) na próxima 4ª. Edição de meu livro de Higiene, tão benevola-
mente citado, direi o que foi, que se conhecem mais 40 casos, for-
necidos também pelo Dr. Chagas, isto é, agora 80, o que nos deixa
ainda com o pequeno déficit de 4.499.920 casos a demonstrar (...).
De pé está, Exm. Sr. Presidente, a minha dúvida, que é a certeza de
todos nós... Oito ou oitenta, não vai muito além o perigo social do
mal de Lassance. (ANM, 1923e: 789)
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Em seu aguardado pronunciamento, Chagas declarou-se empenha-
do em “sintetizar os fundamentos de uma convicção inabalável adquirida
no demorado estudo e na persistência do trabalho”, mas não escondeu a
mágoa: “Não valera a todos a palavra de quem, para salvaguardar o
patrimônio científico de uma escola, hoje se encontra na atitude de réu,
autuado de improbidade e de demolidor das prerrogativas de robustez e
resistência da nossa gente dos campos” (ANM, 1923e: 791).

O diretor de Manguinhos e do DNSP rebateu as objeções que rece-
bera, num prólogo para a exposição de suas convicções sobre a doença que
levava seu nome.37 Em seguida, usando o habitual recurso de “projeções
luminosas”, discorreu sobre a caracterização clínica da tripanossomíase,
enfatizando haver “sinais iniludíveis” de suas formas, tanto agudas quan-
to crônicas. Em conformidade com tendência já expressa em seus traba-
lhos de 1916, deu especial ênfase à forma cardíaca como o elemento mais
forte da doença crônica:

A forma cardíaca constitui, sem dúvida, o aspecto mais interes-
sante e característico da tripanossomíase americana e dela possuí-
mos numerosas observações clínicas, todas ilustradas pelas pesqui-
sas semióticas que determinaram a natureza exata das alterações
de ritmo” (ANM, 1923e: 804).

Além disso, apresentou as evidências que a anatomia patológica tra-
zia à comprovação etiológica dos elementos clínicos (pela constância das
lesões e presença do parasito nas fibras cardíacas) e ressaltou o que já havia
afirmado: a forma cardíaca era o principal caminho para a afirmação da
especificidade da doença e de sua extensão geográfica e social.

É de acentuar, Sr. Presidente, que se trata, no caso, de verdadeiras
epidemias de alterações do ritmo, só explicáveis pela ocorrência de
um único fator etiológico e nunca observadas, sob tais modalidades,
fora das zonas infestadas pelo triatoma. E numerosos, como são, os
casos da forma cardíaca, devo ou não ‘sustentar’ elevadíssimo o índice
endêmico da tripanossomíase americana? (ANM, 1923e: 805).38

Destacou ainda que, apesar das tão enfatizadas restrições no diag-
nóstico parasitológico dos casos crônicos, não se devia desqualificar a
apreciação clínica, “sempre possível, por quem saiba realizá-la” (ANM,
1923e: 808). Além disso, assinalou que os últimos aperfeiçoamentos das
técnicas laboratoriais traziam uma perspectiva bastante promissora, tal
como registrado no próprio parecer da comissão:
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(...) eu devo informar à Academia que o diagnóstico das formas
crônicas é hoje exeqüível, de acordo com as conclusões do trabalho
que tenho em mãos, de Villela e Bicalho, pelo desvio do comple-
mento [reação de Guerreiro e Machado] (...) (ANM, 1923e: 808)39

Chagas encerrou sua conferência com uma forte crítica ao “falso
nacionalismo” de Peixoto e seus porta-vozes. Afirmou que o estudo das
doenças tropicais existentes no país era um caminho fundamental para
alertar o poder público quanto à importância social das endemias rurais
e subsidiá-lo com as medidas necessárias para combatê-las. Em protesto
contra os que o acusavam de “desamor à nossa terra, [de] desapreço pelos
predicados nativos de sua gente”, declarou:

(...) não me posso capacitar, Sr. Presidente, de que constitua nacio-
nalismo sincero e verdadeiro esse empenho em desviar as provi-
dências do Estado de um dos assuntos que mais se impõem ao
nosso zelo de brasileiros (...). É possível, Sr. Presidente, que os dois
ilustrados professores [Peixoto e Horta] consigam criar prosélitos
e fazer opinião em torno de suas doutrinas otimistas; só o conse-
guirão, porém, entre os desavisados de assuntos médicos, porque
os da nossa classe já estão instruídos de sobra, no que respeita às
condições sanitárias do nosso interior, e se orientam por um oti-
mismo diverso (...), que não contesta a existência do mal, mas con-
fia no método científico e prevê, em futuro próximo, a redenção
sanitária das nossas populações rurais. (ANM, 1923e: 809-810)

Em desafio a Peixoto, Chagas evocou o compromisso do “ilustre
professor de Higiene” na formação dos futuros médicos e convidou-o a
“verificar pessoalmente”, numa viagem ao interior do país em sua com-
panhia, a verdade ou o erro de suas conclusões, apreciando “a difusão
da doença e a sua importância como fator de decadência do trabalhador
rural”. O presidente da ANM faria a intermediação entre os contendores,
acompanhando-os na qualidade de “supremo árbitro” (ANM, 1923e: 792).
O apelo a Couto, mais uma vez, foi dramático. Em “súplica” à sua auto-
ridade, que havia sido tão decisiva nos primeiros momentos da descober-
ta e dos estudos que ali eram postos em suspeição, Chagas dirigiu-se ao
mestre e amigo:

(...) julgo-me autorizado a implorar de V. Ex. que dedique alguns
dias de sua atividade à solução dessa divergência, e venha trazer
ao país, na autoridade de um conceito irrevogável, a solução dessa
contenda. Sei do quanto seria penoso a V. Ex. uma excursão pelo
nosso interior, acompanhado de alguns acadêmicos, a fim de colher
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elementos que o habilitem a juízo acertado; mas também sei o
quanto esse sacrifício valeria aos interesses sanitários e ao prestígio
científico da Nação. (ANM, 1923e: 797)

No entanto, ao contrário do que acontecera em 1910, a Academia
não foi ao sertão.

Uma Polêmica para a História

A conferência de Chagas contou com grande cobertura da impren-
sa, que esteve presente “entre a assistência das galerias” e a divulgou ao
grande público, com “vozes pró e contra” (A Notícia, 1923: 2). Reporta-
gem de A Notícia (1923: 2) louvou o empenho do cientista em ‘embrenhar-
se’ “pelo sertão adentro” e o serviço que prestara à ciência e à pátria,
desvendando uma doença que “a flagelava e lhe depauperava as popula-
ções rurais”. O que estava em jogo, foi afirmado no artigo, eram “senti-
mentos subalternos”, em que o patriotismo era sacrificado “ao despeito, à
inveja, às questiúnculas pessoais”, numa “vergonhosa e inoportuna” cam-
panha que feria a imagem do país, sobretudo no exterior (A Notícia,
1923: 2). Desqualificando o principal opositor de Chagas, foram
ironizados os atributos de Peixoto:

(...) como médico, um homem... que se veste muito bem; como
cientista e professor... um cavalheiro de aparência muito simpática,
um palestrador maneiroso. Mas havermos de convir que é muito
pouco. Donde as suas obras? Um tratado de medicina legal, compi-
lado em português duvidoso, suspeito como o de alguns romances
da sua lavra, não pode ser credencial que o credite perante os ho-
mens de ciência e lhe empreste autoridade para destruir a obra do
seu grande antagonista. (A Notícia, 1923: 2)

Outras reportagens usaram um tom mais moderado, mas, via de
regra, reiteravam que Chagas havia sido bem-sucedido em rebater seus
críticos.40 Artigo de O Imparcial (1923b: 2) descreveu  de modo a
contemporizador o confronto pelo qual “se interessou, tão vivamente, a
opinião pública de todo o país”. Afirmou que “o desafio lançado ao Dr.
Chagas foi plenamente correspondido pela galhardia com que se ouve o
discípulo de Oswaldo Cruz ao defender seus brios profissionais, inespe-
rada e perigosamente postos em cheque”. Contudo, rendeu ‘justiça’ a
Afrânio Peixoto, “pela oportunidade que ao país ofereceu de ratificar o
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conceito que sempre formou de seus homens de ciência” (O Imparcial,
1923b: 2).

A memorialística médica produziu uma narrativa em que o famoso
‘episódio da Academia’, remontando ao debate na Argentina, foi apre-
sentado como divisor de águas na biografia de Chagas e na trajetória da
doença por ele descoberta. Sobre a contenda com Kraus, muitos contem-
porâneos, próximos a Chagas, a viram como controvérsia eminentemen-
te científica, ainda que menosprezando as objeções levantadas. Eurico
Villela (1936: 298) afirmou, por exemplo, que o diretor do Instituto
Bacteriológico de Buenos Aires “chegara a conclusões verdadeiramente
desapontadoras: a ação patogênica do Trypanosoma cruzi era uma ilu-
são, a tripanossomíase americana como doença era um mito, a doença de
Chagas não existia”. O pesquisador de Manguinhos ressaltou também o
“triunfo” de Chagas na resposta aos críticos, o que teria sido reconheci-
do pelo próprio Kraus, que, depois da conferência de Chagas, “foi dos
primeiros a felicitar o orador, confessando-se nobremente satisfeito e con-
vencido diante da documentação apresentada” (Villela, 1936: 298).41

O próprio Chagas, em 1920, reconheceu a natureza científica das
objeções do colega austríaco: “Ele é um pesquisador e as suas observa-
ções têm, naturalmente, procedência. Mas, como cientista que é, tem a
sua doutrina. Eu tenho a minha firmada em virtude dos estudos que fiz
e do que constatei a respeito do mal”. Contudo, acentuou que aqueles
que, como Vasconcellos e Peixoto, faziam-se porta-vozes de Kraus tinham,
na realidade, “intuitos secundários” (A Rua, 1920: 1). Assim, apesar das
declarações quanto à isenção de Kraus, o uso de suas posições pelos que
confrontavam Chagas no Brasil, a partir de 1919, fez com que ele fosse
visto por muitos como seu primeiro ‘detrator’. Em reportagem já citada,
ao aludir às críticas de Vasconcellos, o redator indignou-se com os que
aderiam “aos botes do ‘furor teutonicus’” de Kraus.42

Ao longo da polêmica na ANM, a idéia de que Chagas enfrentava
detratores, num embate movido por rivalidades e sentimentos de inveja e
despeito, foi se consolidando. Esta imagem aparecia não apenas na im-
prensa, mas era corroborada por várias personalidades, como o próprio
ex-presidente da República Epitácio Pessoa. Ele enviou a Chagas uma
matéria de jornal que o elogiava e tecia críticas a Peixoto e redigiu, de
próprio punho, a mensagem: “a mediocridade não perdoa ao talento,
como a treva não perdoa a luz”.43
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Com o falecimento de Chagas, em 1934, tal interpretação foi ainda
mais reforçada nas homenagens a ele prestadas e passaria a ser reproduzida
por médicos e cientistas que reverenciam sua memória. Emile Marchoux
(1934: 7), do Instituto Pasteur de Paris, declarou: “Jamais il ne céda un
pouce du terrain qu’il avait scientifiquement conquis (...). Par sa
courageuse attitude autant que par la force de ses arguments, il finit par
imposer le respect de ses idées à ses pires détracteurs”.44

O professor da Faculdade de Medicina de Belo Horizonte, Octavio
de Magalhães, que havia colaborado com Chagas nos estudos em Lassance,
também manifestou tal posição:

No fueron, sin embargo, sólo cielos azules y mar de bonanza, los
que probó el mayor de los discípulos de Oswaldo. Vió de cerca las
aguas encrespadas, los aullidos tenebrosos de la tempestad de las
bajas pasiones humanas. Vosotros, jóvenes, necesitáis saber con
pormenores esta trágica comedia, que socavó la vida y amargó los
dias de uno de nuestros mayores patricios. Tal vez podáis extraer
altos ejemplos y prácticas lecciones para el presente y lo futuro.
Toda vez que oigo la expresión enfática, de que ‘la escuela es la
vida’, recuerdo las vidas de Oswaldo y de Chagas, ambos flagelados
en el via crucis de sus empeños por el bien colectivo, martirizados
en las cumbres de sus Gólgotas. (Magalhães, 1944: 13)45

A noção de que Chagas foi vítima de um processo de ‘difamação’,
movido por rancores pessoais, continua até hoje presente na memorialística
médica. Alguns autores, em tons exaltados que parecem ecoar diretamente
da própria polêmica, chegam a afirmar que nenhuma questão científica
relevante havia de fato por trás daquela ‘campanha hostil’. Segundo Rachel
Lewinsohn (2003: 543-544), por exemplo, “the campaing against Chagas
was a long-drawn-out attempt by an envious clique to blanken the name of
Brazil’s greatest scientist. There were never any question of a truly scientific
inquiry, which – far from disturbing or vexing Chagas – would certainly
have been welcoming by him”.46 Tem-se alegado que tal ‘conspiração’ foi a
causa de se lhe ter sido negado o Prêmio Nobel, para o qual fora indicado
em 1921, e que não seria concedido a ninguém naquele ano (Coutinho,
Freire Jr. & Dias, 1999; Lewinshon, 2003).47

Como aconteceu com Oswaldo Cruz (Britto, 1995), a imagem do
cientista que enfrenta ataques, incompreensões e injustiças em nome
de uma ‘causa maior’ tornou-se um ingrediente decisivo do processo de
sacralização da memória de Carlos Chagas, dimensão do próprio processo



252

histórico de afirmação e de legitimação da ciência à qual ele estava referido
como personagem emblemático. A contenda na Academia passou, assim,
a constituir um traço primordial das narrativas históricas sobre a
tripanossomíase americana, que, como seu descobridor, teria sido vítima
de uma grande ‘injustiça’ e ingressaria, a partir de então, num período de
‘esquecimento’. Como afirmou Magalhães (1944: 14),

A todo esto, Chagas asistió impasible, defendiendo palmo a pal-
mo las grandes verdades nuevas que aportó a la ciencia, conservan-
do fijo en la mente que, para sanear Rio de Janeiro, Oswaldo Cruz
tuvo contra sí una gran revolución. Fué esa campaña personal con-
tra Carlos Chagas, la que permitió, para nuestra suprema
vergüenza, que después del descubrimiento y los primeros trabajos
sobre la Tripanosomiasis americana, la enfermedad pudiese per-
manecer abandonada durante casi dos décadas.48

Ao reconstituir a trajetória da pesquisa sobre a doença descoberta
por seu pai, Carlos Chagas Filho (1968, 1993) aprofundou e difundiu tal
interpretação, munido não apenas do testemunho pessoal, mas das fon-
tes documentais que lhe haviam sido legadas e que constituem o arquivo
pessoal de Carlos Chagas.49 Em 1968, ele propôs a seguinte demarcação
naquela trajetória: depois de um “período heróico” (Chagas Filho, 1968:
7), correspondente ao reconhecimento nacional e internacional conferi-
do aos estudos sobre a nova doença, as dúvidas iniciadas na Argentina e,
sobretudo, a “grande luta” (Chagas Filho, 1968: 12) na ANM teriam
instaurado uma “fase de desencanto e desentendimento” (Chagas Filho,
1968: 7).50 Chagas Filho reconhece que o debate era inicialmente de cará-
ter científico, mas se “desvirtuou”, dando origem a “ataques menos acei-
táveis”, motivados por interesses que fizeram a discussão ultrapassar “os
limites da colegiada acadêmica” (Chagas Filho, 1968: 13-14). Segundo
ele, a contenda teve conseqüências “desastrosas”:

(...) trouxe ele [o episódio] consigo onda de suspeição e de descré-
dito à própria doença de Chagas. Nessas condições, gerações de
médicos brasileiros se formaram sem que se lhes tivesse sido foca-
lizada devidamente a importância da doença, do ponto de vista do
próprio desenvolvimento nacional, centenas de milhares de doen-
tes não foram diagnosticados e a ação governamental de sanea-
mento se fez retardada. (Chagas Filho, 1968: 14)

Segundo Chagas Filho (1968: 8), somente com os estudos realiza-
dos após a morte de Chagas (por pesquisadores argentinos e por um
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grupo de seguidores no IOC, liderados por Evandro Chagas e Emmanuel
Dias) seria renovado o interesse pelo assunto, possibilitando que, ao final
da década de 1950, fosse produzida a “perfeita compreensão nacional e
internacional do problema representado pela doença de Chagas”. Na bio-
grafia de seu pai, Chagas Filho (1993: 226) reafirmou e aprofundou esta
interpretação. Referindo-se à controvérsia como “o embate da mediocrida-
de e da inveja contra a genialidade e o esforço”, destacou seu efeito “dra-
mático”: “Em nada (...) atingiu o renome de meu pai. Mas, na verdade,
durante algum tempo, poucos foram os centros científicos brasileiros
que continuaram a estudar a doença de Chagas”.

O principal fator da ‘animosidade’ a sustentar a disputa, que “seria
para Chagas um drama íntimo de grandes proporções”, teria sido, se-
gundo Chagas Filho (1968: 12), a inveja pelo reconhecimento nacional e
internacional que seu pai obtivera, em sua atuação tanto na ciência como
na saúde pública.51 Justamente nos anos que precederam à discussão na
Academia, Chagas alcançara o auge de seu prestígio científico. Em 1921,
foi indicado ao Prêmio Nobel . Também neste ano, a convite da Funda-
ção Rockefeller, percorreu várias instituições acadêmicas nos Estados
Unidos, tendo sido o primeiro brasileiro a receber o título de doutor
honoris causa da Universidade de Harvard; no ano seguinte, foi nomeado
membro do Comitê de Saúde da Liga das Nações (Chagas Filho, 1993).

Contudo, segundo Chagas Filho (1993), havia razões concretas para
os ‘ressentimentos’ em jogo. Peixoto havia sido preterido para o cargo de
diretor do órgão federal de saúde pública, assumido por Chagas em
1919.52 Outra fonte de conflito teria sido a ascensão de Chagas na hierar-
quia do IOC, que remontava ao concurso para ‘chefe de serviço’ em 1910
(quando competiu com Aragão) e que se completaria, em 1917, com sua
nomeação para diretor, fato que “certamente agastou Vasconcellos” (Cha-
gas Filho, 1993: 189), que era o pesquisador mais antigo e que aspirava
ao cargo. Além disso, tensões com o establishment médico da FMRJ teri-
am também motivado ‘desafetos’, que se intensificariam com a criação do
Curso Especial de Saúde Pública e da cadeira de medicina tropical.53

Os historiadores (Benchimol & Teixeira, 1993; Britto, 1995) tam-
bém enfatizam que a sucessão de Cruz foi um aspecto central das desa-
venças entre Chagas e os pesquisadores de Manguinhos, tanto aqueles
envolvidos diretamente na polêmica, como Vasconcellos e Aragão,54 quanto
os que davam a estes seu apoio.55 Segundo Britto (1995), o falecimento de
Oswaldo Cruz retirou a principal instância de ‘controle’ das rivalidades
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e das disputas internas que marcavam Manguinhos desde seus primeiros
movimentos de expansão, a partir de 1908. Tais dissensos se aglutinavam
em torno da figura de Chagas, eleito por Cruz, desde o conturbado con-
curso de 1910, como seu herdeiro. Criou-se, então, um impasse para a
sobrevivência da própria instituição. Segundo a autora, o processo de
mitificação da figura de Cruz veio justamente sedimentar a produção
deste consenso, pacificando as dissensões que ameaçavam a estabilidade
do IOC. Contudo, apesar da efetividade deste consenso no sentido de
garantir a unidade necessária à sobrevivência da instituição, Benchimol
e Teixeira (1993: 103) citam que os herdeiros mais próximos de Oswaldo
Cruz travariam “uma luta sem tréguas” em seus projetos pessoais e em
suas aspirações políticas.

Além das rivalidades por conta de posições políticas e prestígio,
Chagas enfrentou, desde os primeiros anos de sua administração em
Manguinhos, muitas críticas, sobretudo com a situação de crise que se
abateu sobre o instituto ao longo da conturbada década de 1920.56

Segundo Benchimol (1990a, 2001), o estrangulamento financeiro que
passou a assombrar Manguinhos – provocado pela concorrência com
outros laboratórios produtores de imunobiológicos, pela insuficiência
das dotações orçamentárias e pela inflação, intensificada com a Primeira
Guerra Mundial – levou ao progressivo desgaste da sua infra-estrutura
física e tecnológica e ao declínio dos vencimentos de seus funcionários,
com a conseqüente evasão de pesquisadores e a generalização do duplo
emprego. Tudo isso provocou prejuízos ao rendimento e à qualidade
das pesquisas. Além disso, as disputas políticas no âmbito da adminis-
tração de Chagas no DNSP, especialmente durante a presidência
de Arthur Bernardes (1922-1926) – que governou o país sob estado de
sítio e de quem Chagas era amigo pessoal –, contribuíram para o seu
desgaste.57

Outra dimensão do conflito que envolveu a tripanossomíase ameri-
cana diz respeito às divergências quanto à percepção dos elos entre medi-
cina tropical e identidade nacional. Ao analisar a polêmica em torno da
doença de Chagas como parte de sua reflexão mais geral sobre os proces-
sos de representação dos trópicos, Nancy Stepan (2001: 180-207) subli-
nha que a especialidade criada por Manson na Inglaterra trouxe desafios
específicos para os médicos que atuavam nos países tropicais, na medida
em que, na visão de alguns, acionava velhos preconceitos e estereótipos
em torno da idéia de ‘trópicos’, que não era precisa nem consensual e
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que, como admitia o próprio Manson, estabelecia-se numa estreita interface
entre ciência e política. O peso da designação de ‘país tropical’, sujeito a
doenças ‘exóticas’, teria levado alguns médicos a negar o conceito de
doenças tropicais e a necessidade de tal especialidade médica. É sob tal
perspectiva que a autora examina a história da doença de Chagas e as
contestações que lhe foram feitas, as quais teriam produzido um declínio
do interesse sobre o tema. Segundo Stepan (2001), este ‘desaparecimen-
to’, histórico e conceitual, deve ser compreendido em razão da própria
maneira pela qual a doença ‘apareceu’ e foi originalmente compreendida
e interpretada num contexto cultural particular.

Seu argumento é o de que os conflitos em torno da tripanossomíase
estavam referidos aos significados simbólicos e ideológicos que as doen-
ças tropicais, especificamente a doença de Chagas, assumiam naquele
contexto histórico, e às maneiras pelas quais esta enfermidade foi parte
de um discurso mais amplo sobre a nacionalidade (Stepan, 2001). A re-
presentação visual da doença, mediante fotografias médicas que revela-
vam a dimensão ‘monstruosa’ dos trópicos, difundida especialmente pelo
relatório de Neiva e Penna (1916), foi, na perspectiva de Stepan, um
elemento central tanto do reconhecimento quanto das críticas àquele
objeto, despertando reações negativas entre os que não aceitavam qualifi-
car a identidade nacional pelos traços da deformação e da incapacidade
(materializados no bócio e no retardo mental), considerados típicos da
nosologia tropical. Os elementos visuais da doença tornaram-se particu-
larmente incômodos, sobretudo quando a campanha pelo saneamento
rural do país passou a divulgá-la a olhos não médicos.58 Assim, nas rea-
ções de Afrânio Peixoto à representação do Brasil como uma nação de
‘degenerados’, estava expressa a condenação à própria idéia da
especificidade da medicina tropical, que, segundo este e outros médicos,
introduzia estereótipos que afrontavam o orgulho nacional, além de um
determinismo climático incompatível com as perspectivas intervencionistas
e redentoras da higiene (Stepan, 2001).

Tais historiadores, em suma, ainda que com distintas ênfases, con-
vergem para a compreensão das rivalidades enfrentadas por Chagas como
dimensão constitutiva da própria atividade científica, sobretudo quando
se trata de trajetórias que adquirem visibilidade no campo da política,
seja ela institucional ou no seu sentido mais amplo, das ações e debates
no espaço público da nação. Desta forma, esses autores contextualizam
tais conflitos no processo geral de institucionalização da ciência no qual
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Chagas e seu ‘objeto’ estavam inseridos e no qual desempenhavam impor-
tante papel.

Benchimol e Teixeira (1993) e Coutinho (1999, 2003), seguindo a
interpretação e a periodização de Carlos Chagas Filho, defendem que o
episódio da ANM teria acarretado a ‘desconstrução’ da doença como fato
científico e como tema de relevância médico-social no país. Este processo
teria significado uma descontinuidade na institucionalização da pesqui-
sa, só revertida após a morte de Carlos Chagas, quando teve início uma
fase de ‘reconstrução’. Uma primeira ressalva a esta interpretação é que, ao
enfatizar os aspectos políticos envolvidos nos questionamentos a Chagas,
deixa-se em segundo plano outra dimensão decisiva destes
questionamentos: as incertezas e os limites de natureza científica que de
fato existiam em torno de certos enunciados pelos quais Chagas vinha
definindo a enfermidade que leva seu nome. Além disso, o termo
‘desconstrução’, usado por Coutinho (1999) como conceito referido à
noção sociológica de construção dos fatos científicos, é problemático. Ele
sugere a idéia de que tais dúvidas, críticas e objeções fizeram retroceder
e desfazer o que já estava ‘pronto’, quando, na própria perspectiva teóri-
ca acionada pela autora, esta dimensão do dissenso e da controvérsia é
considerada parte do próprio processo de construção dos fatos científi-
cos. Assim, não estou de acordo com Coutinho (1999: 524) quando esta
afirma, usando os termos de Bruno Latour, que, a partir do episódio na
Academia, a doença “perdeu seu estatuto de fato estabilizado”. Os pro-
cessos em curso naquele período, que iam além dos marcos específicos
da polêmica e que mesclavam dúvidas e certezas numa trama que envol-
via múltiplos atores e interesses em torno daquele objeto em si mesmo
multifacetado, foram parte da longa trajetória de construção da
tripanossomíase americana, que não havia alcançado o estatuto de fato
científico inquestionável.59 No caso de Benchimol e Teixeira (1993), o
uso da noção de ‘desconstrução’ é menos central e pode ser dispensado,
até porque a análise que os autores desenvolvem não corrobora o que o
termo sugere, mas, ao contrário, mostra em que medida aquele episódio
foi parte do próprio percurso de produção do fato científico constituído
pela doença de Chagas, percurso este intimamente associado ao projeto
científico e político do IOC.60

Não se pretende negar a dimensão política do embate na Academia
(tanto nas condições que o propiciaram quanto em suas conseqüências),
mas ressaltar que, ainda que motivado pela política (em suas várias
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dimensões, de rivalidades pessoais, de conflito de interesses e de conflito
ideológico), este embate se mesclou a uma controvérsia científica real em
torno de certos enunciados de Chagas. A evidência de que ele próprio
reconhecia a legitimidade desta controvérsia foi a importante revisão que
realizou em seus trabalhos. Também não se deve menosprezar o impacto
negativo trazido pelo episódio. De fato, a polêmica acentuou as incerte-
zas em torno da doença, na medida em que lhes conferiu maior visibili-
dade; mas não foi responsável por tais dúvidas. Apesar de ter modificado
substantivamente sua caracterização clínica, deixando os enunciados mais
controvertidos como ‘questões anexas’, Chagas enfrentou dificuldades
concretas, relacionadas, sobretudo, aos métodos de diagnóstico, para
comprovar a dimensão epidemiológica da doença, antes da polêmica na
ANM e depois dela.

A dimensão política (em seus vários sentidos) presente no embate
na Academia não foi algo que se sobrepôs, circunstancialmente, à dimen-
são científica naquele momento, levando a uma ‘reversão’ na construção
da doença de Chagas, mas foi uma dimensão constitutiva deste objeto no
decorrer de todo o seu processo de construção. A controvérsia, ao fragilizar
a credibilidade científica e social da doença, não interrompeu sua traje-
tória de construção, ainda que a tenha modificado, num contexto em que
Chagas não contava mais com os aliados que lhe haviam sido tão decisi-
vos: Oswaldo Cruz e Miguel Pereira haviam falecido, Belisário Penna
estava rompido com ele e Miguel Couto não havia atendido suas solicita-
ções durante o embate na ANM.

Em suma, argumento que, constituindo uma fase específica da tra-
jetória de enquadramento da doença de Chagas, a controvérsia na Aca-
demia teve como fator determinante a dimensão política do confronto
entre distintas posições no debate nacionalista da época, às quais se asso-
ciavam distintas maneiras de conceber a doença de Chagas como símbolo
da identidade nacional, na condição de ‘doença do Brasil’. Os que ques-
tionavam o ‘mal de Lassance’ como objeto científico e problema social
contestavam diretamente aqueles que qualificavam o Brasil como ‘vasto
hospital’.

Saindo da cena pública, a doença seguiu seu percurso no laborató-
rio. As investigações de Chagas prosseguiram. As novas trilhas que ele
havia tomado a partir de 1916 seriam reforçadas, progressivamente, e
levariam, após a sua morte, sob novas circunstâncias institucionais, soci-
ais e políticas, a uma nova etapa daquela trajetória. Isso se daria não
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como ‘reconstrução’, como pretendem os partidários da idéia da
‘desconstrução’, mas como parte de um mesmo processo longo e coletivo
de produção de significados e de consenso, que mobilizou diferentes
atores, instituições e interesses, envolveu acordos e disputas e exibiu, em
cada momento e em cada contexto, suas peculiaridades no arranjo destes
elementos.

Os Caminhos de Chagas e da Doença
após a Polêmica (1923-1934)

Diante de tantas dúvidas, eram esperadas respostas asseguradoras. É
bastante significativo que Chagas, na conferência que encerrou a polêmica
na ANM, tenha sublinhado a importância da forma cardíaca. Tratava-se,
como vimos, de um caminho que vinha sendo trilhado desde 1916, não
apenas em termos das operações discursivas que lhe realçavam os enuncia-
dos, mas como orientação efetiva de pesquisa. Este caminho foi aprofundado
na década de 1920, época em que a cardiologia vivia, no cenário internacio-
nal, um momento de particular desenvolvimento e institucionalização.

Conforme Bynum, Lawrence e Nutton (1985), boa parte do traba-
lho que gerou as concepções modernas sobre a atividade e as doenças do
coração foi produzida na passagem do século XIX para o XX, especial-
mente nas duas primeiras décadas do século XX. O desenvolvimento do
eletrocardiógrafo, pelo holandês William Einthoven, entre 1901 e 1903,
foi decisivo neste processo.61 Em contraposição a uma tradição que via o
coração sobretudo em seus aspectos anatômicos e estruturais, a nova
cardiologia, em estreita associação com a fisiologia experimental, passou
a privilegiar o estudo de suas características dinâmicas, ou seja, o seu
funcionamento. Um dos focos deste novo olhar foi o estudo da atividade
rítmica do órgão. Na década de 1910, o galvanômetro de corda de
Einthovem (que teve seu primeiro modelo comercial vendido pela ingle-
sa Cambridge Scientific Instrument Company em 1908) passaria por vá-
rios aperfeiçoamentos técnicos de modo a tornar-se um instrumento clí-
nico, para além da pesquisa em eletrofisiologia. Em 1912, ano em que
Chagas fez a primeira menção ao eletrocardiograma em suas pesquisas
(Chagas, 1912b), o tamanho do eletrocardiógrafo (que em 1903 ocupava
dois quartos e requeria várias pessoas para operá-lo) havia sido reduzido



259

substancialmente, permitindo sua instalação num hospital ou consultó-
rio (Burnett, 1985). Outro fator importante para atrair interesse pela
área foi a experiência da Primeira Guerra Mundial, quando reconheceu-
se que expressivo número de soldados sofria de afecções cardíacas. Como
assinalou Lawrence (1985: 32), ao analisar a institucionalização da
cardiologia na Inglaterra: “By the 1920s, cardiology was a perfectly
reputable speciality for a physician to follow in his consulting rooms
(…). There was a journal, a club, a recognized leadership, a technology,
and most important of all, a coherent intellectual discipline”.62 Em 1924,
Einthoven foi laureado com o Nobel pela invenção do eletrocardiógrafo.

Chagas publicou, em 1922, com Eurico Villela (pesquisador de
Manguinhos que, desde 1912, integrava a equipe que estudava a doença
em Lassance), um extenso trabalho sobre a forma cardíaca da
tripanossomíase, explicitando a importância que vinha conferindo a esta
diretriz no estudo e na definição clínica da doença. O artigo aprofundou
formulações anteriores e expressou a preocupação em fortalecer a noção
de que as arritmias derivadas da ação do parasito no miocárdio eram o
meio privilegiado para a avaliação da dimensão e da importância
epidemiológica da doença. Substituindo o papel anteriormente conferido
aos sinais tireoidianos, tais arritmias foram alçadas, pela especificidade de
sua ocorrência em relação a outros tipos de cardiopatias, à condição
de ‘guias’ primordiais para a suspeita clínica e o diagnóstico diferencial
da enfermidade. Eram estes os traços que lhe garantiriam existência como
entidade conceitualmente específica.

Referindo-se às lesões no miocárdio observadas nos casos crônicos,
Chagas e Villela (1922: 8) acentuaram: “Estas, na multiplicidade de suas
variantes e na freqüência com que são observadas em quase todos os casos
clínicos, expressam uma condição patológica exclusiva da doença, e
evidenciam as maiores curiosidades deste novo capítulo da patologia hu-
mana”. Sobre as alterações na condutibilidade, em especial o bloqueio
cardíaco, destacaram:

Em outras doenças essas alterações têm sido verificadas; em ne-
nhuma, porém, com a freqüência aqui registrada e com os aspectos
múltiplos e evolutivos que podem ser surpreendidos na
tripanossomíase. E de tal modo assim é que poderíamos caracterizar
essa entidade como a doença, por excelência, das alterações do rit-
mo, e especialmente do pulso lento (Chagas & Villela, 1922: 8; grifos
meus).
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Quanto às alterações na excitabilidade, enfatizaram que existiam
em grande número “ou talvez na totalidade dos casos crônicos”. Seria tal
a freqüência das extra-sístoles, que este sintoma poderia ser visto como “o
melhor elemento para avaliar o índice endêmico da doença” (Chagas &
Villela, 1922: 10).

Chagas e Villela (1922: 12) detalharam os principais indícios físi-
cos do “esgotamento progressivo” da atividade do órgão (como sinais de
insuficiência cardíaca e aumento no volume do coração, entre outros), os
sintomas subjetivos referidos pelos pacientes, a evolução dos processos
patológicos – como a grande ocorrência de mortes súbitas – e as experi-
ências com drogas para tratamento daquelas arritmias.63 Numa estratégia
bastante persuasiva, apresentaram 63 observações de doentes com sinais
desta forma clínica, descrevendo os procedimentos de diagnóstico, entre
eles os traçados cardíacos tomados por procedimentos tanto mecânicos
quanto, em alguns casos, por meio do eletrocardiógrafo.64

A conclusão do trabalho foi enfática e constituiu a base do que
Chagas diria em sua conferência na ANM, no ano seguinte: a
tripanossomíase americana deveria ser vista como uma doença crônica
essencialmente cardíaca, com elementos clínicos suficientemente indivi-
dualizados para dispensar a comprovação parasitária.65 Vinte anos de-
pois, o grupo de pesquisadores do IOC em Bambuí citaria esta formula-
ção sistematicamente em seus trabalhos, como argumento central dos es-
tudos que realizavam com o objetivo de legitimar este novo enquadramento
da tripanossomíase americana. Segundo Chagas e Villela, as observações
clínicas então apresentadas

(...) evidenciam, na uniformidade da síndrome cardíaca nelas mani-
festa, a unidade etiológica do processo mórbido localizado no mús-
culo cardíaco. Essa condição da doença na qual predominam, so-
bre quaisquer outros, os sintomas cardíacos, é generalizada nas
zonas de tripanossomíase endêmica, e aí observada com intensida-
de e extensão máximas, constituindo assim a característica clínica
por excelência da tripanossomíase americana. Não há como con-
testar a razão etiológica de todas as observações clínicas aqui apre-
sentadas, embora de muitos doentes não tenha sido feito nem o
diagnóstico parasitário nem a verificação necroscópica. (Chagas &
Villela, 1922: 17; grifos meus)66

Em 1927, Chagas voltou à ANM para outra conferência, na qual
novamente abordou os aspectos cardíacos da doença. Salientou que, em-
bora já tivesse apresentado àquela associação vários trabalhos sobre a
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“expressão clínica multiforme da tripanossomíase americana”, tratava-se
então de iniciar “o relato de indagações demoradas, referentes aos pro-
cessos mórbidos essenciais e às formas clínicas predominantes nessa
tripanossomíase” (ANM, 1927: 597).67 No ano seguinte, foi publicado
novo trabalho a respeito, desta vez em revista francesa especializada em
doenças do coração (Chagas, 1928).

Outra evidência dos investimentos neste caminho de pesquisa foi a
trajetória de seu filho mais velho, Evandro. Tendo se formado na FMRJ
em 1926, ele dedicou-se de pronto ao estudo deste aspecto clínico da
tripanossomíase, no âmbito do Serviço de Radiologia e Eletrocardiografia
(por ele chefiado) do Hospital Oswaldo Cruz. Por meio destas modernas
técnicas, sua principal preocupação era definir as características peculi-
ares e a freqüência relativa das alterações cardíacas provocadas pela in-
fecção pelo T. cruzi, sobretudo na fase aguda (Chagas, E., 1930). Em
1931, Evandro Chagas assumiu a livre-docência da cadeira de clínica de
doenças tropicais e infecciosas da FMRJ, ministrada por seu pai. Na
ocasião, defendeu tese sobre a forma cardíaca da tripanossomíase ameri-
cana (Chagas, E., 1932).68

As investigações sobre a ‘forma nervosa’ também ganharam novo
impulso. A partir de 1923, experiências de Eurico Villela e outros pesqui-
sadores, que reproduziram paralisias e outros distúrbios neurológicos em
cães inoculados com o T. cruzi, geraram novos elementos para fundamen-
tar a tese da especial ‘predileção’ desse protozoário pelo sistema nervoso,
pelo menos de algumas cepas dele (que foram chamadas de ‘neurotrópicas’).
Estudos com animais demonstravam também a transmissão congênita, intra-
útero, do T. cruzi, que passava de mãe para filho pela placenta. Num
momento em que as doutrinas em neurologia afirmavam que as infecções
congênitas eram mais propícias ao ataque ao sistema nervoso, tais pesqui-
sas fortaleciam a idéia de que a ação patogênica daquele parasito sobre tal
sistema orgânico se dava desde a vida embrionária, derivando daí as
síndromes clínicas posteriores. Em 1925 e em 1930, Chagas pronunciou
conferências em Paris, respectivamente no Instituto Pasteur e no Hospital
da Salpetrière, sobre estes aspectos (Chagas, 1926, 1930).

Em 1932, em comunicação feita em São Paulo, Chagas apresentou
uma sistematização do ‘estado atual da tripanossomíase americana’, cujo
objetivo era salientar justamente os avanços na compreensão da forma ner-
vosa (Chagas, 1934). Suas primeiras afirmativas foram uma clara resposta
aos questionamentos de que havia sido alvo. Insistia que, contrariamente
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ao que muitos sugeriam, “essa tripanossomíase humana não é doença
exclusiva de nosso território, porquanto foi também reconhecida em outros
países da América do Sul e da América Central” (Chagas, 1934: 58),
inclusive na Argentina.69 Na apresentação do quadro geral da doença,
destacou, como aspecto de grande importância, a comprovação da trans-
missão congênita, intra-útero.70 Quanto às pesquisas sobre os elementos
neurológicos, expôs que a presença do parasito vinha sendo demonstra-
da dentro da própria “célula nervosa” (Chagas, 1934: 60), o que consti-
tuía achado de máxima importância para fundamentar a ação patogênica
do T. cruzi sobre o sistema nervoso central. Tais estudos histopatológicos
revelavam também certas características desta encefalopatia comparáveis
a outras encefalopatias infecciosas, como ocorria na malária, por exem-
plo. Todos estes novos elementos reforçavam, de acordo com Chagas,
ainda que com certas adaptações, suas convicções sobre as síndromes
neurológicas na tripanossomíase americana (Chagas, 1934: 58-61).

Depois de manifestar entusiasmo com o impulso conferido a esta
vertente, o trabalho abordou a forma cardíaca, afirmando ser este “outro
aspecto da tripanossomíase amplamente esclarecido e largamente inter-
pretado” (Chagas, 1934: 62). As outras modalidades clínicas da doença,
entre as quais as síndromes endócrinas e o bócio, constituiriam “aspectos
menos esclarecidos, (...) largos domínios nos quais deverão se exercitar a
inteligência e o engenho técnico dos nossos experimentadores” (Chagas,
1934: 63). Apesar de manter sua hipótese original, Chagas intensificou
ainda mais as incertezas que vinha indicando desde 1916:

Discutíveis são as relações de causa e efeito, acaso existentes,
entre o bócio e a infecção pelo Trypanosoma cruzi. (...). Razões
diversas, e algumas altamente valiosas, levaram-nos àquela convic-
ção.  Mas, em ciência não existem dogmas e conceito de tanto
alcance doutrinário (...) não dispensa o fundamento de fatos
irrecusáveis. Embora persistente na convicção anterior, devemos
confessar que o assunto oferece margem a divergências, sendo
passível  de contestação à doutrina formulada. (...) É uma questão
aberta, a merecer estudo e perspicácia. (Chagas, 1934: 63)71

Depois de explicitar os elementos mais frágeis de sua concepção,
Chagas concluiu suas apreciações, nesta que seria sua última comunicação
científica, com afirmações sobre os enunciados que considerava mais fortes
e, conseqüentemente, mais promissores do ponto de vista da continuidade
das pesquisas:
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As alterações cardíacas e nervosas da tripanossomíase americana
acham-se amplamente esclarecidas e autorizam admitir, como de-
finitivas e em sistematização nosográfica bem baseada, as formas
cardíaca e nervosa dessa espécie mórbida; (...) As alterações varia-
das do ritmo cardíaco constituem a característica sintomática de
maior valia para o diagnóstico clínico dessa infecção; (...) o índice
endêmico da tripanossomíase americana deverá ser apreciado, prin-
cipalmente, pela percentagem, sempre muito elevada, de indivídu-
os com alterações do ritmo cardíaco. (Chagas, 1934: 64)

No Manual de Doenças Tropicais e Infectuosas, editado por
Evandro Chagas em 1935 e que reunia os temas lecionados por ele e por
seu pai (então falecido), na cátedra de mesmo nome na FMRJ, encontra-se
o mesmo retrato clínico da doença, além de outros aspectos interessantes.
O manual informa que as designações de “moléstia de Cruz e Chagas,
tireoidite parasitária, doença do barbeiro” foram “completamente aban-
donadas”, em benefício de tripanossomíase americana, ou brasileira, ou
doença de Chagas (Chagas & Chagas, 1935: 110). Além disso, dá-se des-
taque à notícia de casos localizados em diferentes países do continente
americano (sobretudo na Argentina), em reforço à tese da ampla distri-
buição geográfica da doença.72 Cauteloso diante das estimativas que tanto
foram questionadas pelos adversários de Chagas, o texto salienta que,
todavia, nenhum estudo sistemático sobre o assunto havia sido feito, nem
mesmo no Brasil, o que exigiria esforços demorados. Outro indício do
cuidado em evitar perspectivas demasiado otimistas é encontrado no tó-
pico relativo à profilaxia: “A prevenção da doença é extremamente difí-
cil, pois que para a destruição do inseto seria necessário o expurgo, ou
mesmo a destruição de milhares de habitações, esparsas pelo interior dos
países em que grassa a doença” (Chagas & Chagas, 1935: 144). O mesmo
tom é adotado quanto às perspectivas de tratamento: “Medicamentos de
ação tripanossomicida têm sido experimentados por numerosos pesqui-
sadores sem qualquer êxito. Algumas síndromes clínicas podem experi-
mentar ação terapêutica sintomática realizada de acordo com suas mani-
festações e evolução” (Chagas & Chagas, 1935: 144).

Este trabalho constitui importante evidência das transformações
implementadas no quadro clínico da tripanossomíase, num processo em
que se abandonou a principal trilha cognitiva e social que havia presidi-
do a sua definição entre 1910 e 1916. Ainda que conservasse o mesmo
esquema interpretativo quanto ao processo etiopatogênico (uma infecção
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adquirida nas primeiras idades, muitas vezes antes do nascimento, de
quadro essencialmente crônico, caracterizada por distúrbios decorren-
tes da ação parasitária sobre órgãos e sistemas orgânicos), a feição assumi-
da pelo desenho clínico era outra: tratava-se não mais de uma afecção
endócrina em seus caracteres mais salientes, mas de uma doença essenci-
almente cardíaca e neurológica.73

Contudo, apesar da confiança nestas duas vertentes, muitas dúvi-
das permaneciam. Na própria tessitura do texto, observa-se o quanto a
tripanossomíase americana era ainda um objeto científico não estável,
não consensual. Contradizendo a própria natureza dos manuais – em
que, como sublinhou Latour (2000), os enunciados não se apresentam
como hipóteses, associados a suas condições de produção e a seus auto-
res, mas, ao contrário, aparecem como afirmativas atemporais a expres-
sar a verdade dos fatos –, é freqüente encontrar-se, neste caso, junto aos
enunciados (sobretudo nos aspectos mais controversos), indicações de
quem os formulou, dados sobre as experiências realizadas e indicações
de hipóteses contrárias. Mesmo os enunciados mais fortes ainda não eram
‘caixas-pretas’.

Em revisão publicada em 1937, Warrington Yorke, professor de
parasitologia da prestigiosa Liverpool School of Tropical Medicine e um
dos editores da revista Tropical Diseases Bulletin, sintetizou as incertezas
que ainda pairavam sobre a doença tropical descoberta no Brasil. Mais
uma vez, a questão essencial era o número de casos:

In view of this wide distribution of infected vectors, it is remarkable
that it is still a matter of considerable doubt how far South American
trypanosomiasis is a disease of grave significance. The number of
human beings hitherto found to be actually infected with the
trypanosome is remarkably small. The only district from which
any considerable number of cases has been recorded is that of the
State of Minas Gerais in Brazil. (Yorke, 1937: 275)74

Sistematizando os dados da literatura até então, Yorke contabilizou:
além dos 29 casos agudos estudados por Chagas em Lassance e de quatro
casos identificados em São Paulo, haveria 113 casos descritos fora do
Brasil. Citando trabalhos sobre casos crônicos da doença no país (como
os 63 de forma cardíaca estudados por Chagas e Villela em 1922), o autor
reconheceu que o número de portadores da infecção chagásica deveria
ser, especialmente em Minas, bem maior. Contudo, num indício da força
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do critério etiológico como elemento para a ‘demonstração’ da doença,
declarou estar se atendo àqueles nos quais um ‘diagnóstico definitivo’ foi
feito com base na demonstração do tripanossoma, ou seja, 146 casos.
Mesmo considerando que, deste total, quase uma centena de casos havi-
am sido identificados na Argentina nos quatro últimos anos, o que ex-
pressava uma nova perspectiva bem promissora, o parasitologista acres-
centou que o número ainda era muito reduzido.75

Yorke enfatizou também as incertezas quanto à definição clínica da
doença, sobretudo em relação às formas crônicas. Segundo o autor, ape-
sar do novo encaminhamento que conferiu à questão a partir de 1916, ao
relativizar o peso dos elementos endócrinos, Chagas permaneceu con-
vencido de que a doença era responsável por “various forms of myocardial
disease, of nervous disease, of infantilism, of hypothyroidism and goiter
met with so commonly in Minas Gerais”.76 E observou: “If Chagas’ views
are correct, then the disease which bears his name is unquestionable of
very great pathological significance. Recent work, however, has raised
considerable doubt whether many of the conditions included by Chagas
among the chronic forms of his disease are in any way the result of infection
with Trypanosoma cruzi” (Yorke, 1937: 284).77

Mesmo reconhecendo as dificuldades nos métodos de diagnóstico
e que o estudo da forma cardíaca despertava boas expectativas entre os
especialistas, ao fim e ao cabo, a questão era decidida pelos números.
Sobre os critérios para estabelecê-los, a revisão de Yorke foi taxativa: ape-
sar de toda a importância que pudesse ser conferida ao diagnóstico clíni-
co, o encontro do parasito fazia-se, inescapavelmente, a instância obriga-
tória para definir e para certificar o que seria um caso positivo de uma
dada entidade nosológica.

Sob tal perspectiva, embora Chagas afirmasse ser a tripanossomíase
uma infecção crônica por excelência, era a fase aguda a que assumia
maior relevo e maior legitimidade. Este era o terreno onde, desde 1913
(quando se abandonou o método de verificação parasitológica inicial-
mente formulado para os casos crônicos), os enunciados clínicos estavam
menos expostos a objeções. Ao mesmo tempo, era para este domínio que
convergia a procura dos casos, guiada pela exigência da comprovação
parasitária. Como num círculo vicioso, os investimentos de pesquisa di-
rigiam-se aos casos agudos, em detrimento de investigações sobre a fase
crônica, que era onde justamente se faziam necessários mais esforços para
dirimir as dúvidas.78 O impasse – que expressava um contraponto entre
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laboratório e clínica como instâncias de produção e de certificação dos
conhecimentos sobre as doenças – marcava o processo de definição da
doença de Chagas na época do falecimento de seu descobridor e orienta-
ria a sua continuidade dali para frente.79

Uma Doença a ser Procurada pelos Clínicos

Em 1923, após a leitura do parecer que encerrou a polêmica na
ANM, Alfredo Nascimento Silva fez algumas considerações sobre a ques-
tão que, a despeito dos protestos de Chagas, permanecia ‘em aberto’ na
avaliação daquela comissão: a dimensão epidemiológica e social da doença.
Seu raciocínio traz elementos valiosos para a reflexão sobre o processo de
construção da tripanossomíase americana e os desafios que se impunham
para sua continuidade. Comentando a apresentação de Parreiras Horta,
em que este reiterou as dúvidas de Afrânio Peixoto sobre o ‘mal de
Lassance’, o relator reconheceu que o colega apresentara “avultado cabedal
demonstrador da vastíssima extensão geográfica em que tem sido encon-
trado o inseto sugador, o barbeiro, como os tripanossomas”, não só no
Brasil, como no continente americano. Mas, acentuou, a questão em foco
era de “natureza clínica”, relacionada à apuração “da existência de casos
da doença”. O que se impunha era “ligar estes dois fatos”, ou seja, de-
monstrar a concomitância do inseto infectado e dos doentes cuja
sintomatologia pudesse ser atribuída à ação do T. cruzi (ANM, 1923d:
746). Em suas buscas pelo país, Horta teria produzido farta documenta-
ção parasitológica sobre o primeiro aspecto, mas, ainda que seu objetivo
fosse atestar a ausência de casos da doença, perguntou Nascimento Silva:
“onde está a documentação clínica relativa à existência ou não nessas
mesmas localidades? Não há, não foi dada” (ANM, 1923d: 749). Ou seja:
Horta não teria encontrado os doentes porque ‘eles não foram devida-
mente procurados’. Disse Nascimento Silva:

A zona de Lassance é abundante em doentes, porque ali eles são
minuciosamente procurados por quem tem especial competência
para encontrá-los. Fora dali, as formas clínicas, de difícil diagnósti-
co e de muito possível confusão com outras modalidades, ou
mesmo de natureza a passarem despercebidas, podem existir
indiagnosticadas, até que sindicância especializada e dirigida venha
pô-las em evidência. (ANM, 1923d: 747; grifos meus)
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Para o relator, era fundamental que tal sindicância fosse “armada
dos precisos elementos técnicos” adequados. Mas, reconhecia, esta era
uma tarefa difícil, a começar pela dificuldade na demonstração do para-
sito, tanto nas formas agudas quanto, principalmente, nas “polimorfas
formas crônicas” (ANM, 1923d: 749). Se o diagnóstico etiológico era
limitado, a própria possibilidade da suspeita clínica diante de um even-
tual caso da doença também era restrita. A despeito de Chagas afirmar
que, independentemente do bócio, havia sinais claros para o diagnóstico
clínico, o assunto estava, de fato, envolto em dúvidas. Mesmo abandona-
da a certeza, até então dominante, quanto ao ‘papo’, não se conseguira
firmar um outro traço a guiar o olhar de quem quisesse procurar a doen-
ça. Além disso, o conhecimento sobre o tema era, conforme Nascimento
Silva, restrito a um grupo de especialistas.

(...) fora de um número limitado de profissionais, quase todos ho-
mens de laboratório, quem é que clinicamente conhece a doença
de Chagas, de modo a que aí por todos os nossos estados e pelos
sertões a dentro, esteja em condições de diagnosticá-la quando a
encontrar? (...) A doença de Chagas ainda não é suficientemente
conhecida e divulgada de modo que tal diagnóstico se proponha
em localidades onde não lhe tenha sido demonstrada a existência;
sua caracterização não é tão nítida e individual que se imponha ao
clínico desprovido dos precisos recursos para a diferenciação ne-
cessária. (ANM, 1923d: 750; grifos meus)

Em suas últimas palavras, Nascimento Silva reforçou seu argumen-
to com uma convocação que, sob uma leitura retrospectiva, impressiona
pela anunciação de um processo que se iniciaria nas décadas seguintes:

(...) logicamente é de esperar que, procurando clinicamente o do-
ente como se procurou o parasito, há de evidenciar-se a
concomitância de causa e efeito. Quando assim for, a doença de
Chagas surgirá triunfante de todas as dúvidas que ainda se lhe
opõem; e então, sem que se possa mais chamá-la de doença de
Lassance, confirmará o nome que desde o começo lhe foi dado de
tripanossomíase americana. Para responder ao quesito tão impor-
tante da extensão geográfica do mal, que o relatório da comissão
não pôde esclarecer, a parasitologia trouxe metade do contingente
preciso; cabe à clínica trazer o resto, com o empenho com que se
deve abordar tão alto problema de ciência e tão elevada questão de
patriotismo. (ANM, 1923d: 753; grifos meus)

Este ponto, concernente às relações e às hierarquias entre a ‘ciên-
cia de laboratório’ e a prática clínica, foi um dos principais temas da aula
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inaugural que Carlos Chagas pronunciou ao tomar posse na cátedra de
medicina tropical da FMRJ, em setembro de 1926. Esta disciplina seria
um espaço importante para propagar a idéia de que as endemias rurais,
em especial a tripanossomíase americana, constituíam questão central para
os médicos brasileiros, tanto do ponto de vista estrito do saber científico
quanto por ser um caminho de legitimação social da ciência médica em
seus compromissos públicos e políticos com a nação. Se, no âmbito do
movimento sanitarista e à frente do DNSP, a dimensão política da atuação
de Chagas era explícita, o ensino médico tornava-se outro espaço estraté-
gico, pela possibilidade de mobilizar as ‘futuras gerações’ para as ‘ban-
deiras’ que vinha desfraldando desde o início da década de 1910. A pró-
pria existência deste espaço era uma vitória para o IOC, em termos teóri-
cos (pela implantação daquela especialidade no currículo médico, há
tempos pretendida, e que sempre enfrentara franca resistência) e tam-
bém políticos (pela prerrogativa de interferir na formação oferecida por
aquela importante escola médica).80

O principal objetivo da aula de Chagas, em 1926, foi justificar a
criação daquela cadeira na FMRJ, não apenas como especialidade do
saber médico, mas pela importância que adquiria no contexto nacional. As
enfermidades tropicais deveriam ser estudadas porque “representam tais
doenças o mais relevante de nossos problemas médico-sociais” (Chagas,
1935f: 138). Se a medicina tropical havia sido criada na Europa em virtu-
de dos interesses colonialistas, no Brasil “(...) deveres do mais exaltado e
previdente nacionalismo nos obrigam ao estudo e à pesquisa da nosologia
brasileira, a fim de promover o aperfeiçoamento de nossa raça, de raros
predicados nativos, e de realizar, pelo método profilático, a redenção
sanitária de nosso vasto território” (Chagas, 1935f: 138).

Ao apresentar aos estudantes o conceito de medicina tropical – o
clima cria variantes na nosologia na medida em que produz condições
específicas para a ocorrência dos patógenos e dos vetores –, Chagas justi-
ficou o recorte que, segundo ele, associava os traços específicos da nosologia
brasileira à identidade nacional: as endemias rurais, concebidas, em seu
sentido simbólico e político, como ‘doenças do Brasil’. Sob tal recorte, a
categoria de ‘trópicos’ assumia concretude e era ressignificada no ambien-
te físico e social dos ‘sertões’. Sob os argumentos teóricos da especialida-
de, Chagas expressava o sentido de sua própria trajetória como cientista.
A tripanossomíase americana era, acima de qualquer outra, “uma entidade
mórbida essencialmente brasileira” (Chagas, 1935f: 163). Não porque
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fosse exclusiva do país, mas porque o representava, numa justaposição
de sentidos: foi descoberta e estudada aqui, era um emblema das condi-
ções de saúde do interior do país e um símbolo da competência médica e
científica nacional. Deste modo, declarou: “Será ela, por isso mesmo, o
assunto inicial deste curso” (Chagas, 1935f: 163).

O ponto fundamental que pretendia fixar entre os estudantes – e
que ganhava significados peculiares em razão dos dilemas em torno da
tripanossomíase americana – era a necessidade de estreitas relações entre
a ciência de laboratório (no caso, a parasitologia) e a clínica. A medicina
tropical seria o exemplo típico desta associação. Se “do microscópio não
podem (...) prescindir os que estudam e praticam a medicina nos países
quentes, porque é de seu manejo que resultam indicações essenciais à
finalidade do nosso mister”, como as informações sobre os parasitos e
os vetores, Chagas sublinhou que o laboratório não substitui a clínica:
“O laboratório apenas prolonga a enfermaria, e vem prosseguir ou com-
pletar a indagação etiopatogênica, sempre orientada pelo conceito clíni-
co inicial, que a todas as pesquisas antecede”. Tal articulação deveria,
pois, presidir o aprendizado e o estudo das “espécies nosológicas peculi-
ares ao nosso país” (Chagas, 1935f: 165).

O argumento seria novamente enfatizado em 1928, na abertura dos
cursos da FMRJ:

É do passado essa dualidade de tendências, na orientação do
ensino, ou para o leito do hospital ou para os laboratórios de pes-
quisas, assim definindo, uma escola clínica, que mais demorava na
indagação dos sintomas, e uma escola científica que mais insistia na
pesquisa experimental. (...) A enfermaria, o laboratório e o institu-
to anátomo-patológico hoje se penetram e se completam, e consti-
tuem uma só unidade técnica, na qual se aplicam inteligência, pers-
picácia e discernimento para esclarecer a doença. (Chagas, 1935g:
171-172)

Sob tal afirmação, Chagas atualizava um lema fundador da chama-
da ‘medicina científica’, traço distintivo da ‘escola de Oswaldo Cruz’: a
necessidade de que o ensino médico fosse um espaço de pesquisa e não
apenas de treinamento profissional.81 Contudo, mais do que a uma dire-
triz para a formação médica, tal formulação tinha um sentido muito par-
ticular no contexto das pesquisas e dos desafios em torno da doença de
Chagas. Por ela, era possível afirmar: o conhecimento do parasito pelo
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laboratório é importante, mas também a competência clínica para reco-
nhecer a doença. Foi com base neste princípio que Chagas, em sua aula
inaugural de 1926, comemorando as múltiplas possibilidades que o “mé-
todo científico” apresentava para “dominar as doenças nos trópicos”,
concluiu sua conferência com uma conclamação aos futuros médicos:
“Atentai bem nessa missão de patriotismo e estudai com esforço a doença
do Brasil” (Chagas, 1935f: 166; grifos meus). Numa mensagem de duplo
significado, talvez não conscientemente, Chagas expressava suas expecta-
tivas não apenas em relação ao futuro dos problemas médicos nacionais,
mas em relação à própria doença por ele descoberta, a fim de que esta
despertasse o interesse das novas gerações.

Foi com base numa nova articulação entre laboratório e clínica que
as palavras de Nascimento Silva e a exortação de Chagas seriam ‘atendi-
das’, logo em seguida ao falecimento deste, com o trabalho realizado por
uma nova geração de médicos e pesquisadores. Se a controvérsia científi-
ca e política em torno do bócio havia desfeito o ‘selo’ que norteava a busca
da doença, um novo sinal, identificado por um clínico do interior da
Argentina, em 1935, refaria o ‘mapa’ para o encontro de casos agudos.
Em relação às controvertidas formas crônicas, o mesmo ocorreria na dé-
cada de 1940, com a definição de um quadro eletrocardiográfico a
aprofundar a trilha que o próprio Chagas havia aberto em 1916, quando
apostou no estudo da forma cardíaca.

Nesta nova fase de produção de conhecimentos sobre a doença, ela
se tornaria um objeto construído e legitimado fundamentalmente no cam-
po da experiência e da pesquisa clínica. A confiança nos dados produzi-
dos neste campo funcionaria como alternativa à tão exigida comprovação
do parasito como traço primordial da materialidade da doença. Se, como
havia dito Chagas em sua tese de doutoramento (1903), cabia ao laborató-
rio assessorar a clínica e garantir-lhe os “elementos de convicção”, o pro-
cesso de definição/validação da enfermidade por ele descoberta exigiu
uma inversão destes termos, já que o laboratório, neste caso, encontrava
limites para prover o critério de prova que ele mesmo havia instituído: a
verificação parasitária. Diante disso, como afirmara Nascimento Silva,
cabia à clínica completar o trabalho da parasitologia e do laboratório.82

Este processo significaria uma mudança não apenas nos referenciais
cognitivos e interpretativos, mas também no que diz respeito ao terreno
social privilegiado para a circulação e a legitimação dos enunciados
sobre a doença: os aliados essenciais não mais seriam os ‘notáveis’ das
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associações médicas e científicas das capitais, dos fóruns especializados
da medicina tropical (ainda que não fossem, absolutamente, descarta-
dos). Eles seriam arregimentados no domínio da clínica, especialmente
daquela enraizada no próprio ambiente social em que se pretendia en-
contrar a doença: o interior.

Como será visto nos próximos capítulos, um novo encontro estava
por acontecer. Se a Academia havia ido ao sertão na década de 1910, e se
tais laços haviam sido desfeitos (ou fragilizados) na década de 1920, os
cientistas novamente se dirigiriam ao ‘coração do Brasil’, mas desta vez
para disseminar, entre os médicos do sertão, a imagem de uma doença
que caberia a eles próprios encontrar. Acenando-lhes com novos ‘mapas’
para esta busca e com o otimismo de uma época em que se comemoravam
novos recursos e novas possibilidades para o combate às doenças infeccio-
sas em todo o mundo, os seguidores de Chagas reuniriam elementos
para, num novo contexto, estabelecer um outro enquadramento e um
novo consenso em torno da tripanossomíase americana.

Notas
1 O estudo das controvérsias científicas, como meio de analisar as disputas e negoci-

ações envolvidas na produção do consenso e na certificação do conhecimento
científico, foi uma das importantes frentes dos chamados estudos sociais da ciência,
a partir da década de 1970, e teve em Harry Collins, da Universidade de Bath, um
de seus principais representantes. Ver Kreimer (1999).

2 Henrique de Beaurepaire Rohan Aragão (1879-1956) nasceu na cidade de Niterói,
Rio de Janeiro. Ingressou no Instituto de Manguinhos em 1903, ainda estudante,
para preparar sua tese de doutoramento, concluída em 1905. Em 1907, publicou
importante estudo sobre o ciclo do parasito causador da malária aviária, que rece-
beu grande destaque no Congresso Internacional de Higiene e Demografia, em
Berlim, naquele ano. Também em 1907, desenvolveu a vacina contra a espirilose
das galinhas, que passou a ser comercializada por Manguinhos. Em 1908, efetivou-
se como pesquisador assistente. Nos dois anos seguintes, aperfeiçoou sua formação
na Universidade de Munique, Alemanha. Sua produção científica abordou diver-
sos aspectos da biologia, sistemática, epidemiologia e profilaxia de doenças parasi-
tárias, humanas e animais. Demonstrou a transmissão da Leishmania braziliensis,
parasito causador da leishmaniose tegumentar, por mosquitos flebótomos. No
campo da virologia, destacam-se suas investigações sobre a varíola, o alastrim, a
varicela, a mixomatose dos coelhos e, em particular, seus estudos sobre a transmis-
são da febre amarela e as técnicas de vacinação contra essa doença. Foi chefe de
serviço do Instituto Oswaldo Cruz (IOC) a partir de 1919, assumindo, entre 1942
e 1949, a direção do instituto. Foi membro da Société de Pathologie Exotique de
Paris e da Royal Society of Tropical Medicine de Londres, além de várias outras
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associações médicas e científicas no Brasil e no exterior. Em 1950, aposentou-se do
IOC (Guimarães, 1955).

3 O catedrático de microbiologia e parasitologia da Escola Superior de Agricultura e
Medicina Veterinária do Rio de Janeiro, Paulo de Figueiredo Parreiras Horta, que
vinha sugerindo a possível inocuidade do T. cruzi, seria o porta-voz dessa tese na
polêmica que aconteceria anos depois na Academia Nacional de Medicina (ANM).

4 Chagas publicou o primeiro trabalho sobre o tatu como hospedeiro silvestre do T.
cruzi em 1912 (Chagas, 1912c).

5 Provavelmente pela resposta que tal achado poderia representar em face da ques-
tão lançada por Kraus, este trabalho foi amplamente divulgado, tendo sido publi-
cado em diversas revistas e apresentado na ANM em 24 de maio de 1918.

6 Este ‘desafio’ de Belisário Penna foi relatado por Vasconcellos em ANM (1923b: 657).
7 Como testemunha do envolvimento pessoal de Cruz na realização das experiências

com os barbeiros enviados por Chagas, Vasconcellos relatou: “(...) era no seu pró-
prio quarto que guardava as gaiolas onde estavam encerrados os sagüis, ficando na
parte inferior, separada da superior por tela de arame, os blocos de barro, em cujos
buracos se encontravam os barbeiros. Ao chegar uma manhã ao Instituto, encon-
trei Oswaldo com os olhos avermelhados, com a fisionomia cansada. Indagando se
sentia alguma coisa, disse que não dormira quase toda a noite, porque um dos
barbeiros tinha fugido, e para que não fosse picado, fora forçado a caçá-lo, e que só
o tinha conseguido apanhar alta madrugada. Examinava diariamente o sangue dos
sagüis, que serviam de pasto aos barbeiros, e um belo dia encontra no sangue de um
deles um tripanossoma, que mais tarde foi descrito pelo Dr. C. Chagas como
Trypanosoma cruzi” (Vasconcellos, 1919a: 6). Delaporte (2003) chama a atenção para
um aspecto interessante do conflito: a disputa pela condição de testemunhas dos
grandes ‘feitos’ e personagens da ciência. Enquanto Penna se vangloriava de ter visto
pessoalmente Chagas realizar sua descoberta, Vasconcellos afirmava sua proximidade
com Oswaldo Cruz por tê-lo acompanhado nas experiências com os barbeiros.

8 A idéia de que Chagas, além da descoberta, havia sido o grande responsável pelo
estudo de todos os aspectos da doença foi disseminada pelo próprio Oswaldo Cruz
(1915). Contudo, o alvo de Vasconcellos era o significado que esta narrativa assumia
naquele momento de ascensão política de Chagas, no contexto do movimento
sanitarista, propagada especialmente por Belisário Penna, que em seu livro afirma-
ra: “Orientado pelo gênio de Oswaldo Cruz, ele, sozinho, e em poucos anos, desco-
briu a causa, o transmissor, o processo de transmissão, a patologia e a profilaxia do
terrível flagelo, caracterizou-o e discriminou todas as suas modalidades, caso único
na história da medicina” (Penna, 1918b: 22; grifos meus).

9 Indignando-se contra os que defendiam a possibilidade de o T. cruzi não ser tão
patogênico como se afirmava, ou mesmo ser inofensivo, Belisário Penna lançou um
desafio: ele se deixaria inocular por um tripanossoma não patogênico ao homem,
como o Trypanosoma lewisi, desde que um dos que questionavam o T. cruzi fizesse
o mesmo com este parasito (A Noite, 1920b: 2).

10 Chagas relatou com detalhes os momentos que o conduziram à identificação do
novo parasito e da nova doença. Como prova de que a reivindicação de Vasconcellos
era descabida, citou as declarações do próprio Cruz enaltecendo seu protagonismo
em todo o processo da descoberta (Jornal do Commercio, 1919).
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11 “Dr. Carlos Chagas e a tripanossomíase americana. Um ataque injusto. A Ephoca,
Rio de Janeiro, 24 agosto de 1919. Fundo Carlos Chagas, grupo: vida pessoal;
atividade: relações familiares e produção de retratos do titular (livro de recortes de
jornais, v. 3, p. 97).

12 Em 1919, a doença foi verificada no Peru por E. Escomel e na Venezuela por
Enrique Tejera.

13 Em 1918, em discurso em homenagem a Miguel Pereira, então falecido, Peixoto
declarou: “(...) não nos iludamos, o ‘nosso sertão’ começa para os lados da Avenida”
(citado por Hochman, 1998: 70). Júlio Afrânio Peixoto (1876-1947) nasceu em
Lençóis, na Bahia, e formou-se em medicina em Salvador, em 1897, com uma tese
sobre a relação entre epilepsia e crime. A convite de Juliano Moreira, mudou-se
para o Rio, onde foi inspetor de saúde pública em 1902. Foi professor de medicina
legal e de higiene da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro (FMRJ) a partir de
1906, tornando-se, em 1916, titular desta última cadeira. Em 1907, fundou, com
Juliano Moreira, a Sociedade de Psiquiatria, Neurologia e Medicina Legal. Neste
mesmo ano, assumiu a direção do Serviço Médico-Legal no Rio de Janeiro. Em
1910, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, da qual foi presidente em
1923. Teve atuação de destaque também no campo da educação, sendo diretor da
Escola Normal do Rio de Janeiro (1915) e da Instrução Pública do Distrito Federal
(1916) e reitor da Universidade do Distrito Federal (1935). Foi deputado federal
pela Bahia entre 1924 e 1930. Ver Academia Brasileira de Letras (2006) e Lacaz
(1963: 40).

14 Na edição de 1922 de seu manual sobre higiene, Peixoto afirmou sobre a “papeira
parasitária”: “conhecem-se autenticados cerca de 40 casos, se é que, ainda nesses, o
bócio e a decadência mental têm relação com a infecção verificada. Entretanto, mal
entendida propaganda sanitária já calculou em mais de 15% da população do
Brasil os atacados do mal” (apud ANM, 1923d: 730).

15 Os pontos formulados por Chagas para serem respondidos pela comissão eram:
“1º – A tripanossomíase americana (doença de Chagas, doença de Cruz e Chagas)
é ou não uma nova entidade mórbida de etiopatogenia bem determinada, de
sintomas bem característicos, de síndromes clínicas bem definidas? 2º – Os traba-
lhos sobre o assunto, realizados, por mim e por alguns pesquisadores de Manguinhos,
obedeceram ou não ao mais rigoroso escrúpulo e merecem ou não merecem crédi-
to as nossas conclusões essenciais? 3º – A descoberta da tripanossomíase americana,
doença em cuja etiologia foi verificado, pela primeira vez, o papel transmissor de
um inseto, do gênero Triatoma, representa ou não representa um fato do mais alto
alcance científico? 4º – Os estudos que esclareceram a doença em seus principais
aspectos etiológicos, patogênicos e clínicos, e as conclusões a que nos conduziram
aqueles estudos, importam ou não importam em conquista científica da mais alta
valia? 5º – Finalmente, a Academia, após a verificação que venha a realizar, conserva
integral o conceito que determinou minha conclusão em seu grêmio, ou possui
elementos para modificá-lo?” (ANM, 1922b: 768-769). Chagas solicitava ainda que
fossem discutidas a relação entre a doença e o bócio endêmico no Brasil e a questão
da autoria da descoberta do T. cruzi.

16 Couto era casado com uma prima-irmã da esposa de Chagas. Foram nomeados
para a comissão Alfredo Nascimento Silva, Eduardo Meirelles (que renunciou à
função logo em seguida), Henrique Duque, Afonso Mac Dowell e Joaquim Moreira



274

da Fonseca (ANM, 1922b: 773). Alfredo Nascimento Silva nasceu no Rio de Janeiro
em 1866. Doutor em medicina pela FMRJ em 1888, ocupou vários cargos na
diretoria da ANM, sendo seu presidente entre 1908 e 1909. Foi professor catedrá-
tico da Escola Superior de Guerra Militar, das Escolas Militares da Praia Vermelha
e de Realengo, e lente substituto de medicina legal e higiene da Faculdade Livre de
Ciências Jurídicas e Sociais. Dirigiu a Escola Normal do Distrito Federal (1920). Foi
presidente da Liga Brasileira Contra a Tuberculose, em 1915, e vice-presidente do
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Henrique Dias Duque Estrada (1871-
1951) nasceu em Magé, Rio de Janeiro, e formou-se pela FMRJ em 1898. Foi
assistente de Miguel Couto na 7ª Enfermaria da Santa Casa da Misericórdia e livre-
docente de clínica médica daquela escola. Afonso da Gama e Costa Mac Dowell
(1881-1958) nasceu em Belém do Pará e diplomou-se pela FMRJ em 1904, com
tese sobre aspectos do soro dos anêmicos por ancilostomose. Tornou-se professor
desta escola em 1919. Joaquim Moreira da Fonseca (1886-1970) nasceu na cidade
do Rio de Janeiro e formou-se, em 1910, pela FMRJ. Assistente de Miguel Couto na
cadeira de clínica médica desta escola, tornou-se livre-docente desta cadeira em
1913. Foi membro da Sociedade de Neurologia, Psiquiatria e Medicina Legal do
Rio de Janeiro e um dos fundadores da Liga Brasileira de Higiene Mental. Em
1935, substituiria Carlos Chagas na cadeira de Doenças Tropicais e Infectuosas
(antiga cadeira de Medicina Tropical) da FMRJ. Arquivo do Dicionário Histórico-
Biográfico das Ciências da Saúde no Brasil, COC/Fiocruz.

17 Tais perguntas diziam respeito ao ciclo evolutivo do parasito, seu modo de transmis-
são e às dificuldades de se verificar sua presença no organismo, em especial na fase
crônica. A este respeito, o “curioso” ironizava: “onde se escondem eles?” (O Jornal,
1922: 6).

18 A referida carta de Chagas foi lida nesta sessão da Academia (ANM, 1923a: 637-638).
19 Vasconcellos (ANM, 1923b: 671) ironizou: “(...) só no fim de 9 anos é que S.S.,

esquecendo tudo o que tinha publicado, lembra-se que foi ele quem verificou a
existência do tripanossoma no sangue do sagüi. E vem a fazer isso em um jornal
profano, a ‘Revista do Brasil’”.

20 Esta carta de Chagas foi publicada na Gazeta de Notícias (1923).
21 É curioso que, apesar de constar, na ata da referida sessão, como uma transcrição

literal da carta de Couto, no original manuscrito (que se encontra no arquivo
pessoal de Chagas), o respectivo trecho aparece sob outra formulação, bem menos
incisiva: “Qualquer que seja o índice endêmico da doença de Chagas, ela dá farta
glória científica a quem a descobriu”. Carta de Miguel Couto a Carlos Chagas. Rio
de Janeiro, 14 de novembro de 1923. Fundo Carlos Chagas; grupo: pesquisa;
subgrupo: doença de Chagas; função: pesquisador do IOC; atividade: debate sobre
doença de Chagas; série: cartas.

22 Corroborando esta ponderação, Olympio da Fonseca, pesquisador de Manguinhos,
tomou a palavra e salientou que, em ciência, o autor da descoberta é quem tem a
idéia original, detecta as incógnitas, raciocina e busca respostas para os fenômenos
inexplicados e não quem, por incumbência deste, simplesmente ‘vê’ ou atesta o
objeto considerado novo (ANM, 1923b: 688).

23 Vasconcellos, assim como os outros críticos de Chagas, vinculava suas assertivas, em
grande parte, às afirmações de Kraus. Em 1916, este havia afirmado em seu traba-
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lho: “La enfermedad de Chagas existe en el Brasil” (Kraus, Maggio & Rosenbusch,
1916: 180). O que  enfatizava era que, apesar de aparentemente não ocorrer na
Argentina, ela ‘de fato’ existia no Brasil. Nas falas de Vasconcellos e de Peixoto,
aquela declaração sofria um fundamental deslizamento discursivo: a doença de
Chagas existiria ‘só’ no Brasil!

24 “Tripanosomas e... ciumadas”, O Brasil, Rio de Janeiro, 18 de novembro de 1923.
Fundo Carlos Chagas, grupo: vida pessoal; atividade: relações familiares e produ-
ção de retratos do titular (livro de recortes de jornais v. 5, p. 6).

25 A acusação de que Chagas difamava a imagem do Brasil no exterior já havia sido
feita por alguns jornais, em setembro daquele ano, por ocasião da exposição come-
morativa ao centenário de Louis Pasteur, realizada em Estrasburgo, da qual o
Brasil, representado por Chagas, participou com uma mostra científica em que se
apresentaram várias estátuas e imagens de portadores de doenças tropicais existen-
tes no Brasil (apud Chagas Filho, 1993: 123).

26 Horta se referiu ainda ao debate sobre as variações encontradas na tripanossomíase
africana, que, quando causada pelo Trypanosoma rhodesiense, assumiria uma for-
ma mais benigna. Este era, segundo ele, um exemplo da grande ‘confusão’ reinante
na classificação geral dos tripanossomas e na sua relação com as doenças provocadas
em animais e em humanos (ANM, 1923c: 709-710).

27 Depois de intenso debate sobre se a Academia deveria ou não tornar público este
parecer, que, na véspera, havia sido enviado a Miguel Couto lacrado, com o pedido
para ser arquivado, a palavra final de Couto decidiu que ele deveria ser lido publi-
camente (ANM, 1923c).

28 Para divulgar os recentes avanços nos conhecimentos sobre a doença e em seus
métodos de diagnóstico, a Folha Médica publicou, naquele ano, vários trabalhos de
pesquisadores de Manguinhos sobre o tema, sendo alguns deles citados pelo pare-
cer (Cunha, 1923; Torres, 1923).

29 Segundo o parecer, o xenodiagnóstico, método proposto por por Emile Brumpt,
tinha o seu valor “posto em dúvida e (...) não logrou ainda entrar na prática corren-
te” (ANM, 1923d: 740). Villela e Bicalho (1923: 15) comentaram as restrições no
método: “Exige manobras complicadas e demoradas, como a criação de barbeiros,
fazê-los picar os doentes, e esperar o desenvolvimento do parasito no tubo digestivo
do inseto. Demais, as pesquisas recentes de Mayer, que provam a possibilidade de
transmissão hereditária da infecção nos triatomas, tiram muito do seu rigor”.

30 A apreciação, na época, de um suposto caso crônico de forma cardíaca, vindo de
Lassance, foi particularmente elucidativo da barreira imposta ao diagnóstico clíni-
co das formas crônicas, pela não demonstração do parasito. Tendo sido encontra-
do o T. cruzi no sangue de um gato inoculado com o sangue deste doente, o
indivíduo veio a falecer. Os membros da comissão foram convidados a assistir à
necropsia e a enviar, a um patologista de sua confiança, parte das vísceras para
exames. Estes, contudo, deram negativo para a verificação do parasito, ainda que
revelando “um processo congestivo visceral resultante, sem dúvida, da insuficiên-
cia cardíaca” (ANM, 1923d: 743). Magarinos Torres, por sua vez, mesmo sem achar
o parasito, considerou o caso positivo. Contudo, para a comissão, não se podia ter
absoluta certeza quanto a este diagnóstico, já que os “caracteres histopatológicos da
miocardite crônica assinalada são, também, comuns a outros processos infectuosos”
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(ANM, 1923d: 744).
31 Fraga comentou, com ironia, a profusão de cartas que marcava aquela “polêmica

científica”, na qual não haviam se pronunciado, de viva voz, os principais contendores:
“Em verdade os personagens principais do entrechoque acadêmico, desde o primei-
ro momento, manifestaram franca simpatia pelo gênero epistolar, e, de permeio à
paciência apostólica de V. Ex., Chagas e Afrânio, os dois, em vôos de águia, trocam
bicados nas alturas...” (ANM, 1923d: 754).

32 Magarinos Torres, por exemplo, provocou Horta: “Ninguém melhor que S. Ex.
deve ser cauteloso em fazer afirmativas categóricas, devendo-se recordar de uma
circunstância ocorrida em sua carreira científica, e que, ainda hoje, em Manguinhos,
é citada como exemplo de como é fácil o engano em ciência experimental e quão
difícil evitar as interpretações erradas. Quem sabe se agora o eminente Professor
não passou por casos da moléstia de Chagas como certa vez pelos corpúsculos de
Negri?” O próprio Fraga, apesar de salientar que não encontrava nestas cartas
“agressões pessoais”, mas apenas “termos de polêmica”, admitiu, perante o plená-
rio, que havia suprimido das referidas cartas “uma ou outra frase, acaso mais ácida”
(ANM, 1923d: 764).

33 Vasconcellos, provocando Fraga, ironizou o momento em que este voltou atrás em
sua convicção, para fazer coro à reação veemente de Chagas ao discurso de Vascon-
celos na SMCRJ em 1919: “Clementino Fraga diz que foi Oswaldo Cruz, em pessoa,
quem descobriu o tripanossoma. O Dr. Carlos Chagas diz que foi ele próprio... (...)
O professor Clementino Fraga ouve-o... Horas duras e amargas deviam ser essas,
em que luta terrível devia passar-se no seu íntimo, a ouvir de um lado a voz do
amigo vivo, que, súplice, lhe estendia os braços e de outro a memória do grande
amigo morto... Mas V. Ex. não hesitou e correu para o vivo...” (ANM, 1923d: 776).

34 Em setembro de 1923, ao regressar da França, onde havia representado o Brasil nas
comemorações do centenário de Pasteur, Chagas abordou as principais realizações
do DNSP, declarando-se confiante no compromisso do recém-empossado Arthur
Bernardes de dar continuidade à orientação de seu antecessor. Em mais uma
alusão a seus críticos, afirmou: “Deveremos, é certo, corrigir e ampliar, mas nunca
retroceder de um avanço em que se prestigiaram, com a ação dos médicos, as
normas de alta política. (...) Uma vez (...) levados à atividade da administração
pública e aí forçados à defesa de altos interesses do país, tenhamos tolerância para
a injustiça e serenidade bastante para avivar na crítica, embora apaixonada, o nosso
espírito de zelo e de previdência” (Chagas, 1935c: 42, 45).

35 Em 1923, Pacheco Leão, Raul Penna, Lafayette de Freitas e Mario Pinotti, apresen-
tando-se como “intérpretes de um numeroso grupo de entusiastas dos serviços de
higiene” (Leão et al., 1922: 5), publicaram o opúsculo Afranio versus Afranio. Ele
continha dois discursos do catedrático de higiene da FMRJ (um deles proferido
em maio de 1918, em homenagem a Miguel Pereira e à promulgação dos decretos
que criaram o Serviço de Profilaxia Rural e o Serviço de Quinina Oficial, e o outro
em dezembro de 1919, como paraninfo de uma turma de doutorandos daquela
escola) e uma conferência de Belisário Penna, em fevereiro de 1920, na Sociedade
Nacional de Agricultura, no qual o presidente da Liga Pró-Saneamento do Brasil
(que então completava dois anos) comentou a “incoerência injustificável” (Leão et al.,
1922:13) destes dois discursos de Peixoto. No primeiro deles, este posicionou-se
como entusiasta da Liga Pró-Saneamento do Brasil, da qual era membro, enquanto
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no segundo criticou duramente os partidários desta campanha, condenando-os
como pessimistas e antipatrióticos. Denunciando a “deserção” de Peixoto, os
organizadores da publicação argumentam que esta “completa reviravolta de idéias”
veio “deixar perplexa toda a gente, sem saber qual a sua verdadeira profissão de fé” e
ironizam: “cabe aos amantes das ciências ocultas a decifração do interessante enigma”
(Leão et al., 1922: 5).

36 De fato, é intrigante que, apesar de ser uma das bandeiras do movimento sanitarista
e de constar formalmente das diretrizes do Serviço de Profilaxia Rural criado em
1918, não haja registro de ações de profilaxia da tripanossomíase americana no
período em que Chagas foi diretor da saúde pública. Provavelmente, essa situação,
além de possíveis questões de natureza técnica, foi derivada sobretudo do próprio
ambiente de incertezas que pairava sobre a doença, especialmente a partir de 1919.

37 Em relação a Parreiras Horta, Chagas denunciou-lhe a falta de documentação
clínica que fundamentasse sua afirmativa de que não havia casos da doença em
regiões infestadas por barbeiros, por ele percorridas. Admitiu a possibilidade de
que ainda não houvesse acontecido, em tais regiões, a adaptação necessária para que
o parasito, inicialmente em reservatórios silvestres, viesse a tornar-se um agente
infeccioso no organismo humano. Mas enfatizou ser esta apenas uma hipótese e
que nada havia provado tal ausência de casos. Quanto à comparação do T. cruzi
com parasitos inofensivos, reiterou a impropriedade lógica daquele raciocínio e,
afirmando que provavelmente Horta sequer havia lido os seus trabalhos clínicos,
salientou: “quase adivinho o pasmo em que ficaram os cardiologistas desta Acade-
mia quando ouviram recusado qualquer valor semiológico às arritmias da nova
doença” (ANM, 1923e: 798-803).

38 Chagas também afirmou serem incontestáveis seus enunciados sobre a forma ner-
vosa, mas concedeu a eles menos ênfase. Quanto ao bócio, manteve o que já vinha
afirmando: “Considerei desde muito uma questão aberta e passível de divergências
(...). Entretanto, persisto na interpretação primitiva” (ANM, 1923e: 807).

39 Além do estudo da forma cardíaca, outra linha de pesquisa impulsionada pelas
dúvidas que cercavam a doença a partir de 1916 foi o estudo dos métodos de
diagnóstico das formas crônicas, em especial da reação de Guerreiro e Machado,
que mobilizou, além destes, outros pesquisadores do IOC, como Aristides Marques
da Cunha, Antonio Eugênio de Arêa Leão, Eurico Villela e Chagas Bicalho. Ver
Villela e Bicalho (1923).

40 Ver, entre outros, O Imparcial (1923a)
41 Segundo Villela (1936), depois das sessões do congresso, Kraus ofereceu uma ho-

menagem a Chagas em sua residência e o convidou para realizarem colaborações no
estudo da tripanossomíase americana. Chagas e Kraus, que na ocasião participaram
da criação da Sociedade Sul-Americana de Higiene, Microbiologia e Patologia,
manteriam relações nos anos seguintes. Em 1918, por exemplo, Chagas enviou
carta ao colega na Argentina relatando seus esforços por conquistar sócios brasilei-
ros para a “nossa sociedade de higiene, microbiologia e patologia sul-americana”,
que realizaria, naquele ano, um encontro no Rio de Janeiro. Carta de Carlos
Chagas a R. Kraus. Rio de Janeiro, 18 de abril de 1918. Fundo Carlos Chagas,
grupo relações interinstitucionais e intergrupos.

42 Dr. Carlos Chagas e a tripanossomíase americana. Um ataque injusto. A Época, Rio
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de Janeiro, 24 agosto de 1919. Fundo Carlos Chagas, grupo: vida pessoal; ativida-
de: relações familiares e produção de retratos do titular (livro de recortes de jor-
nais, v. 3, p. 97).

43 “Tripanosomas e... ciumadas”, O Brasil, Rio de Janeiro, 18 de novembro de 1923.
Fundo Carlos Chagas, grupo: vida pessoal; atividade: relações familiares e produ-
ção de retratos do titular (livro de recortes de jornais, v. 5, p. 6). O fato foi lembrado
por Chagas Filho (1993) na biografia de seu pai.

44 “Ele jamais cedeu um milímetro do terreno que havia cientificamente conquistado
(...). Por sua atitude corajosa assim como pela força de seus argumentos, ele acabou
por impor, a seus piores detratores, o respeito a suas idéias” – Tradução livre.

45 “Não foram, entretanto, somente céus azuis e de bonança que experimentou o
maior dos discípulos de Oswaldo Cruz. Ele viu de perto águas tormentosas, os
bramidos da tempestade das baixas paixões humanas. Vocês, jovens, necessitam
saber com detalhes desta trágica comédia, que abalou a vida e amargou os dias de
um dos nossos maiores conterrâneos. Talvez possam extrair altos exemplos e lições
práticas para o presente e o futuro. Toda vez que ouço a expressão enfática de que
‘a escola é a vida’, recordo as vidas de Oswaldo Cruz e de Carlos Chagas, ambos
açoitados na via crucis de sua dedicação pelo bem coletivo, martirizados no cume
de seus Gólgotas” – Tradução livre.

46 “a campanha contra Chagas foi uma frustrada tentativa de um pequeno grupo de
apagar o nome do maior cientista do Brasil. Nunca houve questão derivada de
genuína pesquisa científica, a qual, se fosse feita, ao invés de perturbar ou de ser
vexatória para Chagas, certamente teria sido bem-vinda por ele” – Tradução livre.

47 Desta vez, a indicação oficial foi feita pelo médico Hilário de Gouvêa.
48 “A tudo isso assistiu Chagas impassível, defendendo palmo a palmo as grandes

novas verdades que trouxe à ciência, conservando fixo na sua mente que, para
sanear o Rio de Janeiro, Oswaldo Cruz teve contra si uma grande revolução. Foi
essa campanha pessoal contra Carlos Chagas que permitiu, para nossa suprema
vergonha, que depois da descoberta e dos primeiros trabalhos sobre a
tripanossomíase americana, a doença pudesse permanecer abandonada durante
quase duas décadas” – Tradução livre.

49 Trata-se do Fundo Carlos Chagas, sob a guarda da COC/Fiocruz.
50 Fritz Köeberle, pesquisador austríaco que produziu, na Faculdade de Medicina de

Ribeirão Preto, importantes contribuições sobre a patogenia da doença de Chagas
na década de 1950, qualificou esta fase, decorrente da polêmica na Academia, como
‘oblivion’, um termo que se tornaria freqüente entre os médicos que corroborariam
tal periodização. Ver Dias (1988).

51 Chagas Filho (1993: 229), referindo-se ao desgaste emocional vivido pelo pai, afir-
mou: “não é exagero admitir que os primeiros sinais da doença cardíaca, que o
mataria, começaram com a consternação íntima que lhe trouxe a contestação de
seu trabalho durante a polêmica de 1922-23”.

52 Deve-se notar que o discurso em que Peixoto expôs suas críticas ao movimento
sanitarista, em contraste com sua filiação anterior a esta campanha, ocorreu em
dezembro de 1919, quando Chagas já era diretor da DGSP e tramitava no Congres-
so Federal o projeto de criação do Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP),
cuja direção foi também entregue a ele (Leão et al., 1923).
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53 Alguns professores da FMRJ, como Peixoto, eram contrários à noção de uma
especialidade em medicina tropical, vendo-a como um reforço ao estereótipo de
país tropical inviável à civilização (Stepan, 2001). Além disso, Chagas sofreria críti-
cas de seus colegas naquela escola em função da ingerência que teria na
implementação dos cursos de higiene e saúde pública e de medicina tropical. Ver
Castro-Santos e Faria (2006). Sobre as disputas entre os pesquisadores do Instituto
de Manguinhos e alguns professores da FMRJ, ver Labra (1985).

54 No concurso para ‘chefe de serviço’ de 1910, Aragão era considerado por muitos o
candidato com mais atributos científicos (sobretudo em virtude de sua descoberta
do ciclo da malária aviária, publicada em 1907), em especial por Rocha Lima, que,
tendo então rompido relações com Oswaldo Cruz, manifestava veementemente
seu desacordo com as preferências deste em relação a Chagas (Benchimol & Teixeira,
1993).

55 Antonio Cardoso Fontes e Arthur Neiva não aparecem diretamente na polêmica
com Chagas, mas eram citados, por Vasconcellos (1919b), como partidários das
críticas que lhe eram feitas. Cardoso Fontes, que, como Vasconcellos, era um dos
pesquisadores mais antigos de Manguinhos, provavelmente também se sentira con-
trariado diante do prestígio de Chagas perante Oswaldo Cruz. Em relação a Neiva,
Chagas Filho (1993: 190) sugere (ainda que sem citar seu nome) que teria sido Neiva,
que estava em Buenos Aires em missão científica no instituto dirigido por Kraus,
quem o ‘municiou’ com material de Manguinhos sem o conhecimento de Chagas,
que teria ficado profundamente contrariado com o fato. Segundo Benchimol e
Teixeira (1993), além das disputas no ambiente de Manguinhos, a concorrência
entre os dois cientistas ocorreu no campo da saúde pública. Em dezembro de 1916,
ao regressar da Argentina, Neiva tornou-se diretor do Serviço Sanitário do Estado de
São Paulo, onde promoveu importante reforma. Sua movimentação para fazer do
Instituto Butantan um competidor de Manguinhos precipitou o rompimento com
Chagas, em 1917. Outro motivo foi a competição pelo comando da reforma sanitária
federal que levaria à criação do DNSP. Em 1918, Neiva apresentou ao recém-eleito
presidente da República, Rodrigues Alves, um projeto de reestruturação dos serviços
sanitários federais, que chegou a ser aprovado, mas foi inviabilizado pelo falecimento
de Alves, em janeiro de 1919, vítima da gripe espanhola.

56 Em resposta aos que o acusavam de desfazer a obra de seu antecessor, Chagas
afirmou, em 1921, que tal obra “(...) em nada diminuiu de sua grandeza e do seu
prestígio, e poderá ser hoje, apreciada e aplaudida pelo nosso orgulho patriótico
como o fora no tempo do grande morto. (...) Não desconheço, meus caros amigos,
os conceitos isolados que procuram contrariar a verdade desse conceito, e procla-
mam convencidos a desagregação irremediável da obra do mestre, na incapacidade
de quem o substituiu. Acato, quanto me cumpre, o critério que assim se exterioriza;
dele, porém, não me poderá agora advir o menor dos dissabores, um minuto
sequer de desconforto, porque fala mais alto a autoridade dos maiores centros de
ciência do universo, e fala principalmente o apreço da classe médica do meu país,
a opinião valiosa e imparcial dos homens cultos de minha terra” (Jornal do
Commercio, 1921: 3).

57 Em 1926, ano em que Chagas deixou o DNSP, ele foi duramente atacado na im-
prensa por conta de um surto de varíola na cidade e do risco de uma epidemia de
febre amarela. As freqüentes viagens que fazia ao exterior também foram alvo de
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intensa oposição (Benchimol & Teixeira, 1993; Chagas Filho, 1993). Ver também
FCC; grupo: gestão de ciência e saúde pública; atividade: administração institucional;
função: diretor do Departamento Nacional de Saúde Pública; série: clipping.

58 Segundo Stepan (2001), por um lado, estas representações visuais foram parte de
um inventário médico que propiciou maior consciência pública quanto ao sofri-
mento dos pobres e doentes no interior do país. Por outro, elas propiciaram a visão
‘desagradável’ de um ‘outro’ característico de uma nação tropical que muitos
preferiam não ver. A autora enfatiza que a feição racial dos doentes exibidos nestas
fotografias, em grande parte negros ou mestiços, foi um elemento a mais para a
rejeição que provocaram, num contexto particularmente sensível do debate racial
por conta dos movimentos eugênicos.

59 François Delaporte (1995, 2003) opõe-se à idéia de ‘desconstrução’ por considerar
que os historiadores misturam, como parte de um mesmo processo de conspiração
voltado a “acabar com os méritos dos trabalhos de Chagas” (Delaporte, 2003: 73), o
embate travado na Argentina – que, segundo ele, girou em torno de “refutações de
ordem científica” (Delaporte, 2003: 75) – e a polêmica na ANM, que teria sido, de
fato, “um violento requisitório” derivado de um acerto de contas (Delaporte, 2003:
95). A tese da desconstrução seria, assim, mais uma evidência da “ilusão retrospec-
tiva” (Delaporte, 2003: 75) dos historiadores comprometidos com o mito de Carlos
Chagas. Embora concordando que se deva diferenciar aqueles dois momentos da
controvérsia, devemos observar que o próprio Delaporte faz uma ‘confusão’ entre
dois aspectos absolutamente distintos. Incorrendo no mesmo equívoco de seu
argumento sobre a descoberta de Chagas (Delaporte, 1995), ele se refere aos ‘histo-
riadores’ citando, indiscriminadamente, os médicos contemporâneos a Chagas (e
os memorialistas) e os autores que, de fato, produziram análises no campo da
história. Se os primeiros se engajaram na produção do mito, fizeram-no e continu-
am a fazê-lo com legitimidade, em consonância com sua própria identidade
socioprofissional como médicos. Já os historiadores – no caso, Benchimol e Teixeira,
os únicos por ele citados – não assumem esta perspectiva. Portanto, ainda que a
noção de desconstrução possa ser questionada, não implica, pelo menos no caso
destes dois autores, uma perspectiva meramente conspiratória, bastante questiona-
da no terreno da historiografia. Outro motivo pelo qual Delaporte não aceita a
idéia de desconstrução é o fato de que, em sua interpretação, a construção do
conceito de tripanossomíase americana só ocorreria na década de 1930, uma vez
afastados os ‘equívocos’ de Chagas em seu conceito de tireoidite parasitária. Este
argumento, do qual discordo, será analisado mais adiante.

60 O termo ‘desconstrução’ acabou sendo usado num sentido mais lato, como movi-
mento de negação, de fragilização, de reversão de um processo. Este é o caso
também em Stepan (2001: 198).

61 A primeira tentativa bem-sucedida de produzir um eletrocardiograma humano foi
feita no Hospital de São Bartolomeu, em Londres, em 1869/70. Na década de 1890,
a crescente indústria da energia elétrica (e também do telégrafo) levou os engenhei-
ros a desenvolveram vários instrumentos para registrar as variações na corrente
elétrica. Estes instrumentos (como o oscilógrafo, de 1893) foram os precursores do
galvanômetro de corda desenvolvido por Einthoven. A introdução do
eletrocardiógrafo, como indica Burnett (1985), marcou uma mudança expressiva
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na natureza e na engenhosidade dos instrumentos de diagnóstico médico,
condensando várias e intricadas idéias e dispositivos técnicos.

62 “No início da década de 1920, a cardiologia era uma especialidade perfeitamente
respeitável para ser adotada por médico em seu consultório (...). Existiam uma
revista, uma associação, uma liderança reconhecida, uma tecnologia e, acima de
tudo, uma disciplina intelectual coerente” – Tradução livre.

63 Entre os sintomas subjetivos, destacaram o “avexame”, expressão popular usada
para referir “sensações as mais variadas” relacionadas ao aparelho circulatório,
como palpitações, tonteiras, sensação de “baticum” e outros sinais inespecíficos
(Chagas & Villela, 1922: 13). Quanto ao prognóstico da forma cardíaca, embora
muitos doentes permanecessem em “estado de tolerância durante longos anos”
(Chagas & Villela, 1922: 14), acentuaram que esta era a forma da doença a ocasionar
maior letalidade, sendo o mais comum a morte por assistolia (parada cardíaca),
causada por insuficiência progressiva do miocárdio. Além do impacto social deste
aspecto, reforçaram o enunciado quanto à importância da morte súbita como
elemento diagnóstico: “A morte súbita constitui o apanágio das regiões de
tripanossomíase endêmica. Tivemos oportunidade de verificá-la em diversos casos
da forma cardíaca, na sede de nossos trabalhos, e mais falam de sua freqüência as
referências unânimes dos habitantes de tais regiões, onde grande número de famí-
lias lastimam a morte súbita de um ou de vários membros. Falecem os indivíduos,
não raro, em plena mocidade e no gozo de uma condição hígida aparente (...). E
não sabemos de outra condição, em patologia humana, que ocasione a morte súbita
em percentagem tão elevada” (Chagas & Villela, 1922: 14).

64 As observações correspondem a pacientes examinados desde 1910. Em duas delas,
feitas em 1921, os autores referem-se ao emprego da reação de fixação de comple-
mento, com resultado positivo (Chagas & Villela, 1922).

65 No discurso que antecedeu sua conferência na ANM em 1919 sobre a forma cardí-
aca, Chagas (Correio da Manhã, 1919: 3) já havia insistido sobre este ponto, afir-
mando que, embora fosse “certo que o parasito não tem sido visto em todos os
infectados”, isso não invalidava a individualização clínica da entidade. Em compa-
ração com a sífilis, salientava que, também nesta doença, era difícil surpreender o
agente causal, mas nem por isso se duvidava dos outros procedimentos para firmar
o diagnóstico. Ou seja: o diagnóstico clínico bem fundamentado tornava possível
“prescindir da verificação parasitária”.

66 Num forte indício de que, apesar de tudo, o critério clínico ainda não conseguia
sobrepujar o critério parasitológico, estas 63 observações clínicas não seriam citadas
na polêmica da ANM, em que justamente a contagem dos casos presumidos e
comprovados da doença assumiu tanta proeminência.

67 O trabalho foi publicado no Brazil-Medico (Chagas, 1927).
68 Segundo Carlos Chagas Filho (1987: fita 1, lado A), ainda como estudante, seu irmão

destacava-se no manejo do eletrocardiógrafo: “Naquela ocasião havia dois
eletrocardiógrafos no Rio. Um, do Roberto Duque Estrada, outro de Manguinhos.
Era um aparelho complicadíssimo, fabricado pela Fábrica Bolite, francesa, que con-
sistia no seguinte: você tinha um fio de quartzo (finíssimo), pelo qual atravessava a
corrente produzida pelo eletrocardiógrafo. (...) Era raríssimo o eletrocardiograma
naquela época. O fio se rompia com muita facilidade. E colocar o fio era uma arte.
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O fio fazia um movimento na presença de imãs. Esse movimento é que era registra-
do e dava as ondas que você vê hoje nos eletrocardiógrafos comuns”. Sobre a
importância dos trabalhos de Evandro Chagas sobre a forma cardíaca, ver Laranja
(1949). Sobre Evandro Chagas, ver Sodré (1940). O arquivo pessoal de Evandro
Chagas encontra-se sob a guarda da COC/Fiocruz.

69 Especialmente na Argentina, os trabalhos do grupo liderado pelo médico Salvador
Mazza, que será analisado no capítulo 6, vinham identificando, desde 1926, vários
casos agudos. Ver Zabala (2007).

70 Descartava-se assim a hipótese de infecção ab ovo (por ‘herança verdadeira’), como
havia sido cogitado depois que Vianna (1911) identificou o parasito nos testículos,
nos ovários e num espermatozóide de animais experimentalmente infectados.
Quanto à transmissão vetorial, mesmo admitindo ser possível a contaminação pelas
fezes através das mucosas e da pele, como formulara Emile Brumpt, Chagas defen-
deu, neste trabalho, com base em experiências de Magarinos Torres, que ela se dava
pela picada, como havia afirmado originalmente (Chagas, 1934).

71 Em 1931, o pesquisador mineiro José Baeta Vianna, realizando estudos de campo
mediante técnicas de bioquímica, defendeu que a carência de iodo era a causa do
bócio endêmico em Minas Gerais, mas não excluiu totalmente a hipótese defendida
por Chagas (Vianna, 1931). Em 1933, A. Penna de Azevedo, pesquisador de
Manguinhos, publicou seus estudos sobre as lesões tireoidianas em casos agudos de
tripanossomíase americana, pelos quais constatou serem elas semelhantes àquelas
ocorrentes em casos de bócio endêmico na Europa e em outras regiões isentas da
infecção pelo T. cruzi. Em 1939, Álvaro Lobo Leite, também pesquisador do IOC,
mediante estudos epidemiológicos feitos em Minas, afirmou não haver dúvidas de
que se tratava de endemias sobrepostas: “(...) parece-nos que a ocorrência do bócio
na tripanossomíase americana não deve ser considerada como fazendo parte essen-
cial do quadro mórbido da moléstia” (Lobo Leite, 1939: 1.033).

72 O texto faz referência a casos observados na Argentina, no Peru, na Bolívia, na
Venezuela, em El Salvador, no Panamá e na Guatemala, a insetos infectados no
Uruguai e no Paraguai, a gambás infectados em Honduras e à probabilidade de
insetos infectados nos Estados Unidos e nas Ilhas Maurício (Chagas & Chagas, 1935).

73 Expressando o interesse particular de Evandro Chagas nesta linha de investigação,
a forma cardíaca assume, no texto, maior proeminência em relação à nervosa. Na
sua definição, afirma-se: “seguramente [é] a mais freqüente das formas clínicas da
doença. Encontra-se habitualmente associada a outros sintomas, especialmente
sintomas nervosos, mas bem se define em um tipo à parte, pela intensidade dos
processos patogênicos e pela evidência dos sintomas (...). (...) em geral, não vivem os
indivíduos afetados além dos 50 anos (...). Em quaisquer das modalidades da forma
cardíaca é o indivíduo um mioprágico [incapacitado] no que respeita à atividade
produtiva, mas é também um degradado em todas as funções orgânicas (...). É
seguramente a doença que porcentagem mais alta apresenta de mortes súbitas”
(Chagas & Chagas, 1935: 135-138).

74 “Diante desta vasta distribuição de vetores infectados, é digno de nota que ainda
haja considerável dúvida sobre até que ponto a tripanossomíase sul-americana é
uma doença de grave dimensão. O número de seres humanos realmente infectados
com o tripanossoma, até o momento encontrados, é notavelmente pequeno. O
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único estado em que um considerável número de casos foi registrado é o de Minas
Gerais, no Brasil” – Tradução livre.

75 Em revisão feita em 1934, Reichenow referiu-se a 36 casos comprovados fora ao
país (21 na Argentina, cinco no Panamá, três na Venezuela, três na Guatemala, dois
em Salvador e dois no Peru). Citado por Dias (1939: 966).

76 “diversas formas de doença miocárdica, de doença nervosa, de infantilismo, de
hipotireoidismo e bócio encontrados tão comumente em Minas Gerais” – Tradu-
ção livre.

77 “Se as concepções de Chagas estiverem corretas, então a doença que leva seu nome
é inquestionavelmente de grande significado patológico. Trabalhos recentes, con-
tudo, têm levantado consideráveis dúvidas se muitas das condições incluídas por
Chagas entre as formas crônicas da doença são em alguma medida decorrentes da
infecção pelo Trypanosoma cruzi” – Tradução livre.

78 João Carlos Pinto Dias (1988) enfatiza esta tendência à concentração dos estudos na
fase aguda, durante as primeiras décadas das pesquisas sobre a doença de Chagas.

79 Carlos Chagas faleceu subitamente, aos 56 anos, em sua residência, depois de haver
se queixado de dores no coração. Muitos especularam que poderia tratar-se de
problemas cardíacos derivados da tripanossomíase. Segundo Carlos Chagas Filho
(1993: 264-265), “esta é uma questão que nunca poderá ser respondida”.

80 A cadeira de medicina tropical foi criada pela reforma educacional promovida pelo
Ministério da Justiça e Negócios Interiores (decreto n. 16.782-A, de 13 de janeiro
de 1925) e conduzida, na FMRJ, por seu então diretor, Juvenil da Rocha Vaz. A
disciplina foi estabelecida como complemento obrigatório para a conclusão do
curso. Caberiam à direção do IOC as decisões sobre os conteúdos programáticos, a
nomeação de professores e as questões regimentais. Para ministrá-lo, Chagas foi
nomeado catedrático, em maio de 1925, mediante decreto presidencial que, insti-
tuindo o critério de ‘notório saber’, o dispensou da realização de concurso. O início
efetivo do curso ocorreu em setembro de 1926. Ver Jornal do Commercio (1925)
e Chagas (1935f). O Curso Especial de Higiene e Saúde Pública, anexo à FMRJ e
cuja direção caberia também a Chagas, foi criado igualmente no âmbito desta
reforma. Ver Labra (1985) e Castro-Santos e Faria (2006).

81 Dizia Chagas (1935g: 175): “(...) as faculdades médicas de hoje não se podem
destinar ao objetivo único de ensinar um ofício, embora alto e de tanta dignidade,
qual esse de zelar a saúde e de defender a vida. Não pode ser assim, porque é nelas
(...) que se organiza, principalmente, a evolução renovadora da medicina, e aí se há
de pretender agora, na conquista de verdades novas, firmar conceitos e criar dou-
trinas, instituir princípios e sistemas definitivos, aperfeiçoar o método e dilatar
suas possibilidades práticas, e assim, dia a dia, melhor aparelhar a ciência para
dominar a doença e vigiar os altos destinos humanos”.

82 Em notícia sobre estudo de Eurico Villela publicado em 1930 sobre casos da doença
de Chagas em hospitais em Belo Horizonte, o Boletim da Oficina Sanitária Pan-
Americana (RSPA, 1930: 1.398) reforçava o mesmo ponto, num indício de que esta
concepção se disseminava. Chamando a atenção para o número crescente de casos
identificados em vários países do continente sul-americano, o texto alertava: “(...)
os estudos clínicos não têm sido feitos com cuidado. Quase todos têm se contenta-
do com a verificação do laboratório”.




