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Sr. Dr. Carlos Chagas, V. Ex. entra nesta casa como
ninguém nela penetrou ainda. A Academia, conside-
rando singular e ímpar a posição que V. Ex. conquis-
tou na medicina brasileira, decidiu e decidiu bem
que a admissão de V. Ex. entre os seus titulares tives-
se a notoriedade e o relevo de uma exceção. (...) A
Academia que tenho a honra de presidir não quis
ficar indiferente quando sentiu a medicina nacional
dignificada e enaltecida por um descobrimento de
que o mais sábio dos sábios que lidam com cousas     da
ciência se ufanaria de ser o notável autor e por isso,
ao mesmo tempo em que creditou a V. Ex. a homena-
gem de uma sessão extraordinária, prevaleceu-se do
ensejo para inaugurar a sua instalação elétrica inspi-
rado pela delicada atenção de que não fosse a V. Ex.
faltar a apoteose dessa luz triunfante que, inseparável
do progresso, é a predileta da inteligência.

Miguel Pereira1

Aos 22 de abril de 1909, Oswaldo Cruz anunciou na Academia
Nacional de Medicina (ANM) que um pesquisador de Manguinhos havia
descoberto, no interior de Minas Gerais, uma nova doença humana, além
de identificar o protozoário que a causava e o inseto que a transmitia
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(ANM, 1909). Cerca de um ano e meio depois, o jovem Carlos Chagas
tornou-se membro titular desta academia, a mais prestigiosa associação
médico-científica brasileira na época e cujas origens remontam aos
primórdios da institucionalização da ciência médica no Brasil (ANM,
1910b).2

A solenidade, realizada com pompa e circunstância e conduzida
por Miguel Pereira, foi uma celebração do “inédito e extraordinário”
(Jornal do Commercio, 1910b: 3) – como ressaltou o então presidente da
academia – não apenas por tratar-se de uma descoberta científica consi-
derada ‘ímpar’, mas pelos significados que lhe foram atribuídos como
‘grande feito’ da ciência nacional, festejado sob circunstâncias também
marcadas pela singularidade. Abrindo uma exceção às suas normas, pela
primeira vez a ANM recebia um novo titular sem que houvesse vaga
disponível. Além disso, a luz elétrica vinha sintetizar, com sua força ma-
terial e simbólica, o sentido primordial do ‘novo’ que se pretendia
entronizar, naquela noite, num espaço também particularmente evocativo
dos ‘tempos modernos’ que se inauguravam. No salão nobre do Silogeu
Brasileiro, no coração da cidade recém-reformada e que reunia as mais
importantes academias científicas e literárias, a grande homenageada era
a própria ciência nacional, glorificada como instrumento da ‘civilização’
do país, e que exibia, entre suas principais conquistas, a obra de Oswaldo
Cruz, o ‘Pasteur brasileiro’.

A escola de Manguinhos, consagrada pelo saneamento da capital,
era então enaltecida por uma contribuição ‘espetacular’ ao estudo da pato-
logia tropical. Como salientou Chagas em seu discurso de posse, antes de
apresentar os primeiros estudos sobre a nova doença: “Tais resultados
representam, meus senhores, os pequenos frutos de uma orientação
científica coletiva (...) e, mais que tudo, expressam o método ensinado na
prática da medicina experimental pelo Dr. Oswaldo Cruz” (Jornal do
Commercio, 1910b: 3).

Como ressalta Augustine Brannigan (1984), a descoberta científica
é considerada, na imaginação dos cientistas e dos leigos, a própria essên-
cia da atividade científica, sobretudo a partir do século XVII, quando a
esta se passou a atribuir a responsabilidade de desvendar os mistérios e
os enigmas de uma natureza vista como realidade regida por leis e/ou
estruturas não acessíveis ao senso comum. O próprio termo ‘descoberta’
explicita a prévia existência de fenômenos latentes, à espera do
desvelamento por parte do olhar treinado da razão.
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Ao focalizar a descoberta de Chagas, assumo a perspectiva crítica
proposta pelas vertentes contemporâneas da história e da sociologia da
ciência, derivadas, sobretudo, das formulações de Thomas Kuhn (1989).
Questionando a tradicional distinção entre os chamados ‘contexto da
descoberta’ e ‘contexto da justificação’, bem como a visão de que as desco-
bertas ocorrem como inferências racionais a partir dos dados da nature-
za, Kuhn argumentou que estes são eventos contextualmente referidos
tanto a um esquema interpretativo prévio (o ‘paradigma’) quanto a práti-
cas sociais constitutivas dos espaços concretos de produção e reprodução
da ciência (a ‘ciência normal’). Como salienta Barry Barnes (1986), a
descoberta científica é, para Kuhn, algo que se explica pela cultura e não
pela natureza, uma vez que esta não ‘fala’ por si mesma, mas por concei-
tos e crenças partilhados por uma dada coletividade.3

Visando a desnaturalizar a descoberta científica a partir destes no-
vos marcos conceituais e analíticos, Brannigan (1984) enfatiza que não
apenas ela acontece sob certas condições e contextos sociais, mas que o
seu próprio estatuto como descoberta é resultado de um processo social-
mente circunscrito. Assim, tratar criticamente a descoberta implica com-
preender como e por que um dado acontecimento ou realização científi-
ca foi reconhecido/sancionado como tal.

O objetivo deste capítulo é analisar as condições cognitivas e sociais
que levaram à descoberta realizada por Carlos Chagas e os significados
que esta assumiu no processo de institucionalização da ciência brasileira,
bem como no próprio percurso de construção da nova tripanossomíase
humana.4 O episódio constituiu não apenas o marco cronológico do iní-
cio deste processo, mas um marco fundamental de sentido. Tendo sido
viabilizada e emoldurada a partir de determinados recursos cognitivos,
sociais e institucionais, a descoberta da doença de Chagas configurou-se,
em si mesma, como uma moldura básica mediante a qual seria produzi-
do, a partir de então, o desenho da nova entidade nosológica.

Ocorrida num momento de difusão internacional e
institucionalização da chamada ‘medicina experimental’ (mais particu-
larmente, da medicina tropical), e num período em que se criavam, sob
as condições específicas do contexto brasileiro, espaços institucionais re-
feridos a este campo, a descoberta da nova tripanossomíase foi represen-
tada, de imediato, como tendo uma dimensão bem mais ampla do que a
realização científica de um indivíduo. Ela se constituiu como evento sim-
bolicamente expressivo e legitimador do projeto de ciência materializado
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no projeto institucional de Manguinhos. Mais do que uma contribuição
aos novos conhecimentos produzidos internacionalmente sobre a relação
entre vetores, parasitos e doenças humanas, tornou-se desde logo o em-
blema da capacidade e das potencialidades da ciência nacional em ditar
os caminhos pelos quais o Brasil alcançaria o progresso e se integraria ao
‘concerto das nações civilizadas’.

O presente capítulo está dividido em distintas seções. Primeira-
mente, traçarei um breve panorama da ciência médica brasileira no sécu-
lo XIX, anteriormente ao tradicional marco da ‘revolução pasteuriana’.
O objetivo é apontar questões levantadas pela historiografia no que diz
respeito ao estudo da patologia brasileira neste período e refletir sobre os
significados que tal marco assumiu na conformação da identidade dos que,
como Chagas, filiando-se à medicina dita ‘de laboratório’, proclamaram-se
representantes de uma nova fase da medicina e da ciência nacionais.

Em seguida, analisarei o cenário intelectual e social no qual Chagas
realizou sua formação médica, visando a identificar as principais referên-
cias socioculturais e científicas que norteariam sua trajetória profissional.
Também com esta perspectiva, focalizarei os primeiros trabalhos que de-
senvolveu sobre a malária no Instituto de Manguinhos. Importa destacar
tanto as questões teóricas e os recursos interpretativos que Chagas mobili-
zou no estudo desta doença, como alguns processos vividos pela institui-
ção naquele momento, decisivos para que as perspectivas teóricas e disci-
plinares da medicina tropical se materializassem num programa de pes-
quisa que conferisse identidade científica e social à instituição.

Compondo um painel dos vários elementos e dimensões do cami-
nho que levou Chagas ao interior de Minas, tratarei então da descoberta
realizada em Lassance, chamando a atenção para os sentidos e impactos
que ela imprimiria ao processo então inaugurado de construção da nova
‘entidade mórbida’.

Medicina nos Trópicos antes de
Pasteur, Manson e Oswaldo Cruz

Na abertura do VII Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia,
em 1912, Chagas declarou que os grandes problemas sanitários do país
eram as endemias rurais, notadamente a malária, a ancilostomose e a
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tripanossomíase por ele descoberta. Cabia aos cientistas estudá-las e pres-
sionar os poderes públicos para que fossem combatidas. Ao apresentar
esta missão social que distinguiria a ciência experimental de Manguinhos,
dedicou boa parte de sua conferência a traçar um panorama da história
da medicina. Reportando-se ao pensamento médico europeu, contrapôs
os “dias de empirismo” dos “tempos idos” à “fase luminosa” do momento
em que vivia, sublinhando a “renascença da medicina” ao longo do sécu-
lo XIX, que, graças sobretudo ao recurso da anatomia patológica, foi
progressivamente abandonando a “hipótese arbitrária” e ingressando na
“via segura da experimentação”. Esta “evolução animadora”, segundo
ele, teria culminado na “obra genial de Pasteur”, a esclarecer as causas e
garantir a cura e a prevenção dos “maiores flagelos humanos” (Chagas,
1912a: 4-5).

Em relação à “medicina pátria”, exaltou a contribuição, no século
XIX, das “grandes inclinações médicas que souberam sistematizar os fa-
tos clínicos, principalmente nos assuntos da patologia tropical” (Chagas,
1912a: 5). Um exemplo louvado foi a “escola clínica” de Torres Homem
e Francisco de Castro, eminentes professores da Faculdade de Medicina
do Rio de Janeiro (FMRJ): “escola da observação minuciosa, do estudo
aprofundado do sintoma em todas as suas modalidades, da interpretação
do fato mórbido baseado na análise demorada de todos os elementos de
indução” (Chagas, 1912a: 5). Contudo, ponderou, faltou-lhes “prestigiar
na clínica o laboratório, ou melhor, prestigiar a clínica com os recursos
soberanos da experimentação” (Chagas, 1912a: 7). Mesmo reconhecendo
que alguns discípulos daqueles mestres seguiram este caminho no ambien-
te renovado da FMRJ no último quartel do século XIX, Chagas assinalou:

Verdade é que a medicina experimental no Brasil vem apenas de
ontem e representa a ação exclusiva de um moço que a tornou o
objetivo único de sua vida científica (...). Venceu muito depressa o
experimentador brasileiro; prestigiou, no Velho Mundo, a medicina
pátria e conseguiu, entre nós, fazer amado o laboratório e torná-lo,
pela verdade de seus resultados, de uso habitual e imprescindível
na clínica. Levou a todo o país os benefícios de sua escola, conse-
guindo, deste modo, iniciar aqui uma fase nova na medicina prática.
(Chagas, 1912a: 7)

É a este marco de transformação, encarnado em Oswaldo Cruz,
que Chagas associava sua formação e atuação como cientista, no que dizia
respeito tanto às referências conceituais sob as quais fora treinado e que
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orientavam sua produção acadêmica quanto às diretrizes de sua prática e
inserção na vida pública. Tal filiação, declarada sistematicamente em seus
trabalhos e pronunciamentos, constituía bem mais do que um vínculo
teórico ou institucional. Era uma importante estratégia de afirmação e
legitimação de sua identidade como alguém que, sendo discípulo de uma
escola renovadora, apresentava-se como sujeito decisivo na construção e
reprodução deste processo de renovação.

A memorialística médica e muitos historiadores consagraram como
lugar-comum a noção de que as duas últimas décadas do século XIX, por
entronizarem o laboratório como espaço por excelência de produção das
verdades científicas, foram uma época de ruptura no pensamento e na
prática da medicina ocidental. O principal fator desta inflexão teriam sido
as teorias e técnicas propostas por Louis Pasteur e Robert Koch para a
compreensão e o combate das doenças infecciosas, vistas então como enti-
dades ontologicamente singulares. A noção de que microorganismos eram
as causas específicas dessas doenças, o estabelecimento de regras experi-
mentais rigorosas para verificá-los e as promessas que a soroterapia e as
vacinas traziam para confrontar sua ação patogênica foram exaltados como
uma verdadeira revolução que, a partir da década de 1880, rapidamente
se espraiou da Europa para o resto do mundo, conferindo novo ímpeto
aos princípios e métodos da experimentação estabelecidos por Claude
Bernard em meados do século XIX. Às inovações da microbiologia se
somariam as descobertas a respeito do papel dos insetos na transmissão de
várias daquelas doenças, que fariam da medicina tropical uma especialida-
de. Deixando para trás o mundo dos miasmas e um emaranhado de teorias
que associavam as doenças (sobretudo as epidêmicas) a múltiplas causas
relativas ao ambiente, o saber médico teria ingressado numa nova era,
legitimado pelas respostas ‘claras e precisas’ do laboratório.5

No caso brasileiro, este momento de inflexão foi associado à atua-
ção de Oswaldo Cruz, visto como emblema de uma nova fase da ciência
nacional, aberta com a criação dos institutos de pesquisa bacteriológica
(Stepan, 1976; Schwartzman, 1979). O jovem médico, formado pela FMRJ
em 1892 e que havia bebido na fonte das novas teorias ao especializar-se
no Instituto Pasteur de Paris, projetou-se na cena pública ao comandar,
nos primeiros anos do século XX, a luta contra importantes epidemias
que afligiam a capital federal e ao imprimir ao instituto que dirigia (e que
receberia seu nome) o objetivo de estudar e enfrentar os problemas sani-
tários do país sob os novos parâmetros da medicina experimental.6
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A narrativa sobre o sentido ‘revolucionário’ assumido pela teoria dos
germes nas duas décadas finais do século XIX vem sendo problematizada
pela historiografia recente. Salientam-se as nuances e complexidades de
um processo que, ao invés de uma marcha linear e cumulativa em direção
ao triunfo do laboratório (qualificado como espaço da ‘verdade’), foi
permeado de tensões e negociações, e que, apesar das transformações que
acarretou, constituiu-se mediante muitos elementos de continuidade com
as tradições que pretendeu substituir (Worboys, 2000).7

No que concerne à produção historiográfica internacional, tem-se
apontado que vários conceitos consagrados pela microbiologia (como os
de germe, contágio, infecção, etiologia específica e concepção ontológica
da doença) e noções às quais este novo modelo pretendia se opor e subs-
tituir (como miasmas e ambiente) tiveram uma história intricada e com-
plexa, assumindo significados variados no âmbito de múltiplas teorias
que, sobretudo a partir do século XVI, disputavam com a tradição
hipocrático-galênica a definição dos elementos constitutivos das doenças.
Ainda que estabelecidos, muitas vezes, mediante pares de oposição, as
fronteiras que os demarcavam foram, em geral, pouco nítidas. Pelo fato
de corresponder a dissensos tanto no plano conceitual quanto no plano
das práticas e dos interesses profissionais, tais conceitos conformaram
um campo de debate marcado por disputas e controvérsias. Estas diziam
respeito não apenas ao ambiente médico-científico, mas a outras esferas
da vida social (Hannaway, 1997; Pelling, 1997; Worboys, 2000).8 Do mes-
mo modo, argumenta-se que questões como a natureza das causas das
enfermidades e o próprio estatuto de ‘doença’, como entidade
ontologicamente específica ou experiência única sob uma perspectiva
holística, foram objeto de diversos arranjos teóricos bem antes das res-
postas que lhes foram dadas ao final do século XIX (Bynum, 1997).

No campo da história da medicina tropical, vários autores vêm
confrontando as demarcações consagradas pelas narrativas tradicionais,
que afirmam que o estabelecimento de bases ‘verdadeiramente’ científicas
para o estudo das chamadas doenças tropicais se deu a partir da década
de 1880, num processo derivado da emergência da microbiologia e cujo
marco fundamental teria sido a criação daquela especialidade, nos últi-
mos anos do século XIX, pelo britânico Patrick Manson (grande autori-
dade no estudo das doenças tropicais e conselheiro médico do Colonial
Office), no contexto de expansão do imperialismo europeu, especialmente
na África. A preocupação tem sido a de chamar a atenção para a intensa
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produção de conhecimentos médicos sobre os trópicos antes da
institucionalização da medicina tropical mansoniana.

David Arnold (1996a, 1996b) enfatiza que a atenção em relação às
doenças dos ‘climas quentes’ remonta aos primeiros anos da conquista e
exploração européia de outros continentes, tendo se intensificado no
século XVIII, quando a expansão mercantil e colonial impulsionou as
viagens ao redor do mundo.9 O desenvolvimento da geografia médica,
especialmente na primeira metade do século XIX, fortaleceu a idéia de
que as doenças eram causadas por fatores ambientais (como o clima e a
topografia) particulares a cada localidade, reforçando a noção de uma
nosologia peculiar aos trópicos.10 Estes, até então representados como
‘paraíso’, passaram a ser progressivamente temidos por seus efeitos ‘ma-
léficos’, expressos, sobretudo, na grande virulência das moléstias que
causavam a morte ou a decadência dos brancos europeus. Se, na visão
romântica do naturalista alemão Alexander von Humboldt e de seus se-
guidores, a natureza tropical era o espaço harmonioso e edênico da fer-
tilidade e da abundância, à medida que avançava o processo de estabele-
cimento dos europeus nestas terras o lado sombrio e pestilencial da
‘tropicalidade’ era realçado, mediante relatos e representações sobre a
lassidão e indolência de seus habitantes e a insalubridade de seus luga-
res. Em fins do século XVIII e no decorrer do século XIX, os textos
médicos foram veículos privilegiados deste olhar negativo sobre os trópi-
cos, como espaço de atraso e ‘degeneração’, antitético à civilização (Arnold,
1996b; Stepan, 2001).11

A reflexão sobre as continuidades e as diferenças entre a antiga
medicina dos climas quentes e a medicina tropical erigida por Manson é,
conforme Arnold, um caminho frutífero para a compreensão das condi-
ções particulares do próprio processo de institucionalização de um cam-
po disciplinar que se legitimou justamente pela ênfase em pretensas
especificidades em relação aos modelos cognitivos e às práticas institucionais
que o precederam. Tal perspectiva é compartilhada por Michael Worboys
(1996, 1997) ao analisar o deslocamento da ‘medicina nos trópicos’ (em
que     as diferenças entre as doenças dos climas quentes e dos climas tempe-
rados não implicavam a demarcação de tipos distintos de doenças) para a
‘medicina dos trópicos’, estruturada em torno da categoria peculiar de
‘doenças tropicais’.12

Em suma, o que estes autores acentuam é que, para se compreender
o que tornou a medicina tropical mansoniana específica e diferente, é
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preciso examinar os conceitos e as práticas em relação aos quais ela preten-
deu se diferenciar e/ou se contrapor. Além disso, há a preocupação de
tratar a constituição desta especialidade não como uma marcha ‘triunfante’
da ciência médica contra as doenças, pontuada por descobertas acerca de
patógenos, seus ciclos de vida e vetores, mas como um processo em que a
dimensão cognitiva esteve estreitamente imbricada com fatores sociais,
políticos e culturais mais amplos, contextualmente circunscritos e espe-
cialmente referidos à relação entre medicina e império.13

A historiografia da medicina no Brasil, acompanhando a renova-
ção na historiografia das ciências implementada no país nas últimas dé-
cadas (Dantes, 2001), vem seguindo orientação semelhante, tendo pro-
duzido importantes trabalhos sobre a ciência médica antes da criação dos
institutos bacteriológicos (Peard, 1999; Ferreira, 1996; Chalhoub, 1996;
Edler, 1992, 1999).14 Apontando o caráter anacrônico e teleológico das
narrativas que consideram a medicina no século XIX uma ‘medicina
pré-científica’, dominada por sistemas especulativos e pela tradição clíni-
ca, em contraposição ao paradigma da experimentação, estes trabalhos
convergem na preocupação de analisar as condições particulares de
institucionalização da ciência médica brasileira em distintas conjunturas
ao longo daquele período.15 Buscou-se, assim, evidenciar em que medida
certos temas e práticas tidos como específicos à medicina pós-Oswaldo
Cruz foram recorrentes e estruturantes da medicina oitocentista, ainda
que sob outras condições cognitivas, sociais e institucionais.

Um primeiro ponto a ser destacado na reflexão proposta por estes
estudos é a centralidade do debate sobre a peculiaridade da patologia
tropical, mais especificamente da patologia brasileira, no processo de
constituição e legitimação do pensamento médico no Brasil no século
XIX. Num contexto de particular atenção da historiografia latino-ameri-
cana aos processos de difusão/recepção de idéias científicas entre distin-
tas regiões e países (Saldaña, 2000), tais autores buscam evidenciar como
os médicos brasileiros utilizaram os instrumentais teóricos da ciência
européia não de modo defasado ou passivo, mas seletiva e criativamente
para produzir, em contextos socioinstitucionais específicos, soluções ori-
ginais para a compreensão e o enfrentamento dos problemas médicos
tidos como particulares ao país.

Uma das primeiras contribuições nesse sentido foi o estudo de
Julyan Peard (1996, 1999) sobre a chamada Escola Tropicalista Baiana,
grupo que ficou conhecido especialmente pelas pesquisas de Otto
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Wücherer, que, em 1866, estabeleceu que a opilação ou hipoemia
intertropical (mais tarde denominada ancilostomose) era causada por um
parasito intestinal. Para a autora, este foi um exemplo de que, antes da
hegemonia da teoria dos germes, havia médicos no Brasil que, buscando
articular uma medicina específica dos climas quentes, não apenas manti-
veram-se atualizados face às novas teorias européias, mas adaptaram-nas
à realidade local e forjaram instrumentos conceituais e institucionais al-
ternativos para desafiar o discurso sobre a inviabilidade da civilização
nos trópicos.

Flavio Edler (1992, 1999, 2003, 2004), por sua vez, argumenta que
havia medicina científica no Brasil oitocentista não apenas pela experiên-
cia ‘marginal’ e ‘precursora’ dos tropicalistas, mas pelos marcos cognitivos
e institucionais do próprio establishment médico. Ele analisa como o
paradigma da climatologia médica (hegemônico a partir do início do
século XIX e segundo o qual as doenças estavam inextricavelmente asso-
ciadas às características do meio ambiente em cada localidade) consti-
tuiu, em associação com a anatomoclínica, o terreno no qual, mediante
critérios de cientificidade partilhados pela medicina da época, forjou-se
a crença na existência de uma patologia peculiar aos trópicos e criaram-
se as condições cognitivas e institucionais para a produção de conheci-
mentos originais sobre esta patologia.16

Segundo Edler (1999), este modelo interpretativo, fundado na no-
ção de que as doenças tinham causas múltiplas e de distintas naturezas,
estabeleceu uma epistemologia particularista e empirista, segundo a qual
as enfermidades eram pensadas não a partir das categorias classificatórias
gerais da patologia, mas com base na especificidade da observação
sintomatológica, circunscrita localmente em termos territoriais e climáti-
cos.17 Ou seja, quaisquer teorias sobre determinados eventos mórbidos,
ainda que apoiadas     na universalidade dos princípios da anatomia, quí-
mica ou fisiologia, deveriam se ancorar no lastro factual de uma experi-
ência clínica concreta e coletivamente sancionada, fonte primordial dos
critérios de prova empírica do conhecimento médico.18

Focalizando a primeira metade do século XIX, Luiz Otávio Ferreira
(1996, 1999) também analisa a importância do tema das particularidades
da nosografia nacional para a conformação do campo médico brasileiro.
No contexto da organização territorial, econômica e política da nova na-
ção e de crescentes trocas mercantis, o medo de que chegassem ao país as
tão temidas epidemias de febre amarela, cólera e peste (que, como reite-
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ravam os médicos brasileiros, até então nos haviam ‘poupado’) produziu
um intenso debate, entre 1830 e 1850, sobre as características das doen-
ças ‘locais’, em comparação às ‘doenças externas’. Este debate, que proje-
tou a medicina nacional na cena pública, revelou os dilemas teóricos e
práticos enfrentados na tentativa de lidar com teorias e conceitos, muitas
vezes conflitantes, para tratar de temas e interesses particulares à socieda-
de brasileira.19

Um segundo elemento fundamental discutido por esta historiografia
diz respeito ao protagonismo reivindicado pela medicina imperial no
projeto de construção da nacionalidade e de civilização dos trópicos.
Tais trabalhos evidenciam em que medida as características do regime
imperial escravista forneceram as condições contextuais específicas para
que a ciência médica, com base numa orientação utilitarista/pragmatista
(Dias, 1968), buscasse legitimar-se publicamente a partir do compromis-
so de responder às demandas da sociedade, pelo enfrentamento de ques-
tões sanitárias concretas e urgentes, como as epidemias.

Segundo Ferreira (1996, 1999), a invenção de uma agenda sanitá-
ria em torno dos principais problemas da patologia brasileira (como as
chamadas ‘febres intermitentes’ ou ‘palustres’ e a opilação), vocalizada
pelos periódicos médicos na Corte, foi a via preferencial para a
institucionalização e a legitimação social da prática e do conhecimento
médico e para sua inscrição na vida pública, especialmente a partir da
década de 1830. Mediante este ‘campo de diálogo’ entre a medicina e a
sociedade, estabelecido no domínio da higiene, compreende-se a maneira
pela qual foram produzidos conhecimentos científicos sobre determinadas
doenças e como estas foram alçadas à condição de problemas de relevância
social.20 Ou seja, os significados sociais atribuídos a certas enfermidades
estiveram diretamente referidos às formas pelas quais a ciência médica,
no período em questão, estabelecia suas relações com a sociedade e pen-
sava seu papel nos caminhos da modernização do país.

Ao analisar o debate em torno da transmissão e da profilaxia da
febre amarela – que se traduziu em intensa discussão sobre as habitações
coletivas na cidade do Rio de Janeiro –, Sidney Chalhoub (1996) expõe,
por sua vez, em que medida as teorias acionadas para explicar as epide-
mias, no contexto de uma ordem social fundada na escravidão, sustenta-
ram ideologicamente a atuação dos médicos e higienistas como agentes
desta ordem, com profundos impactos na vida social urbana da Corte.
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Finalmente, esta vertente historiográfica, além de confrontar a
visão de uma ‘idade das trevas’ anterior às ‘revolucionárias’ décadas do
final do século XIX, salienta que o questionamento de tais demarcações
propicia melhores instrumentos para a compreensão do próprio proces-
so de emergência e de consolidação, no contexto brasileiro, das novas
doutrinas associadas ao pasteurianismo. Tem sido enfatizado que este
processo, longe de expressar um movimento de substituição de paradigmas
contrastantes, implicou “uma paisagem mais matizada”, que pressupôs
controvérsias, disputas e acomodações, tanto cognitivas quanto políticas,
entre distintos atores e modelos interpretativos (Edler, 1999: 1).

Conforme Peard (1996, 1999), as formulações da Escola Tropicalista
Baiana sobre a etiologia da opilação são exemplos desta articulação entre a
tradição climatológica e a teoria dos germes. Apesar de defenderem que a
causa da doença era um parasito, Wücherer e outros tropicalistas reitera-
vam que a sua ação patogênica ocorria somente sob certas condições ambientais
(físicas e sociais), daí o fato de serem os escravos e os homens pobres suas
principais vítimas. O recurso ao paradigma ambientalista serviu, segundo
Peard, como instrumento a garantir a perspectiva de intervenção daqueles
médicos sobre os problemas sanitários dos trópicos. Num contexto interna-
cional marcado pelo debate sobre as condições de trabalho nas fábricas eu-
ropéias e, no Brasil, pelas discussões sobre a abolição da escravidão, a articu-
lação entre os dois paradigmas era não apenas uma questão atinente aos
conteúdos do conhecimento médico, mas uma questão política (Peard, 1996).

Edler (1999) aprofunda esta perspectiva ao investigar como as pes-
quisas parasitológicas emergentes no Brasil em meados do século XIX
(que pretendiam contrapor-se à climatologia médica e instaurar uma nova
concepção sobre a causalidade das doenças, fundada no laboratório) im-
puseram-se mediante disputas e negociações que envolveram não apenas
diferentes conceitos sobre os agentes patológicos, mas distintos sistemas
de autoridade reguladores do saber, da prática e das carreiras no campo
médico. A constituição da medicina tropical como disciplina, a partir da
última década daquele século, ocorreu, segundo o autor, não por uma
ruptura com o paradigma climatológico da higiene, mas mediante um
quadro cognitivo-institucional moldado por ele. A suposta
incomensurabilidade entre os dois paradigmas, tida como fundadora da
nova disciplina, “não foi o ponto de partida, mas o resultado de uma
construção coletiva feita em torno de um conjunto de práticas e conceitos
progressivamente homogeneizados” (Edler, 1999: 6).
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Jaime Benchimol (1999) segue nesta trilha ao salientar que, até mes-
mo para se compreender o sentido inovador da ‘ciência dos micróbios’ de
Oswaldo Cruz, deve-se retroceder a uma ou duas gerações de médicos que
introduziram a problemática da medicina pasteuriana no país. Acompa-
nhando as diferentes teorias propostas por bacteriologistas brasileiros, a
partir da década de 1880, sobre a etiologia, os modos de transmissão e
a profilaxia da febre amarela, o autor aponta como este tema, central para
a saúde pública brasileira desde meados do século XIX,     foi o veículo prin-
cipal para a entrada e a difusão da medicina pasteuriana no país, num
processo em que os brasileiros, apesar da assimetria em relação aos centros
europeus, não foram meros reprodutores de idéias, mas tiveram papel
ativo num campo que ainda enfrentava importantes desafios para sua esta-
bilização.21 Este processo, profundamente marcado por controvérsias e
negociações conceituais e políticas, extravasou os limites do campo médico
brasileiro e teve profundos impactos sobre a discussão do saneamento e da
modernização da capital federal, envolvendo seus vários atores com outros
interesses e grupos presentes na sociedade.22

Tais estudos contribuem para a reflexão que pretendo desenvolver
por mostrarem que, em contextos distintos e com instrumentais
interpretativos diversos, os médicos brasileiros enfrentaram, ao longo do
século XIX, uma questão que se colocaria também para os atores envolvi-
dos na construção científica e social da doença de Chagas: o compromisso
da ciência em estudar e em propor soluções para as doenças vistas como
peculiares ao Brasil e, nesse sentido, seu protagonismo na formulação de
um projeto de modernização nacional. Mesmo que os termos desta asso-
ciação (‘patologia brasileira’, ‘progresso’, ‘nação’) tenham assumido
significados específicos nos diferentes contextos, ela foi um importante
fio condutor do processo de institucionalização da ciência médica no
país, ao qual a descoberta e os estudos sobre a doença de Chagas estariam
referidos e cujos rumos tais estudos iriam ajudar a estabelecer.

Além disso, no diálogo com esta literatura, cabe assinalar que o
questionamento às narrativas que incensaram os ‘pais fundadores’ da
microbiologia ou da medicina tropical como mitos de origem da medicina
científica não implica desconsiderar os sentidos de descontinuidade que
estes marcos expressam e a importância que esta demarcação cumpriu
para os que a propagaram e dela se beneficiaram. De fato, aqueles médi-
cos construíram sua imagem e foram socialmente reconhecidos em sua
época como sujeitos de um ‘novo tempo’. O que importa é qualificar,
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historicamente, os sentidos em que este ‘novo’ foi estabelecido e compreen-
dido naquele contexto.23

Da mesma maneira que se pretende recuperar as percepções, cate-
gorias e estratégias de atores tradicionalmente vistos como secundários
ou mesmo ausentes, a perspectiva de contextualização segue valendo para
aqueles que foram consagrados como os pólos hegemônicos nestas de-
marcações, até mesmo para melhor compreender este lugar. Ambas as
posições constituem construções coletivas historicamente produzidas e
sancionadas. Se a “base do pedestal” de Manguinhos (Benchimol, 1999:
9) era a idéia de que Oswaldo Cruz inaugurou a medicina científica no
Brasil, o desafio é compreender como esta representação foi construída e
qual o seu sentido histórico (Britto, 1995). A descoberta da doença de
Chagas é um objeto a ser analisado justamente como algo que se estabele-
ceu a partir desta representação e que foi um dos principais elementos
para erigi-la e consolidá-la.

Os sentidos subjacentes a estas demarcações devem ser levados em
conta também por colocar, aos historiadores, a necessidade de qualificar
as diferenças que separam períodos distintos no processo de
institucionalização da ciência no Brasil.

Nesse sentido, a questão central posta por Stepan (1976) permanece
válida: há que se compreender quais as condições que permitiram a
Oswaldo Cruz e seus discípulos estabelecer, sob as circunstâncias peculi-
ares da sociedade brasileira do início do século XX, bases cognitivas,
materiais, políticas e sociais para garantir a ampliação e a sobrevivência
de um instituto criado sob objetivos restritos, de modo a torná-lo, de
fato, uma experiência institucional diferente e nova na ciência brasileira.
A descoberta da doença de Chagas – elemento-chave na legitimação dos
novos significados atribuídos à ciência médica experimental praticada
em Manguinhos – foi, como sugeriu Stepan, um importante elemento
deste processo de institucionalização.

Carlos Chagas e um ‘Bando de Idéias
Novas’: formação médica, microbiologia
e medicina tropical

Carlos Ribeiro Justiniano Chagas nasceu no dia 9 de julho de 1878,
na Fazenda Bom Retiro, a cerca de vinte quilômetros da pequena cidade
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de Oliveira, interior de Minas Gerais.24 Seus antepassados, de origem
portuguesa, estabeleceram-se na região havia quase um século e meio.
Órfão de pai aos quatro anos, passou a infância nesta e em outra fazenda
da família, em Juiz de Fora (MG), onde sua mãe administrava o cultivo
do café. Embora distante dos centros ilustrados, a convivência com os
tios maternos (dois deles advogados e um médico, dono de uma clínica
em Oliveira) fez com que o menino manifestasse vontade de avançar nos
estudos, com particular interesse pela medicina (Chagas Filho, 1993).25

Aos oito anos, já alfabetizado, Carlos Chagas foi matriculado no
Colégio São Luís, internato dirigido por jesuítas em Itu, interior de São
Paulo. Mas não ficaria ali por muito tempo. Em maio de 1888, ao ter
notícias de que os escravos recém-libertados estariam depredando fazen-
das, fugiu para encontrar-se com     sua mãe. A indisciplina foi punida com
a expulsão, e o menino transferiu-se para o Ginásio São Francisco, em
São João del Rey.26 Concluídos os estudos, sua mãe decidiu que ele deve-
ria formar-se em engenharia. Em 1895, ingressou no curso preparatório
da Escola de Minas de Ouro Preto, tradicional centro de ensino superior.
Contudo, os excessos da vida boêmia custaram-lhe a reprovação nos exa-
mes e o retorno a Oliveira. Com a ajuda do tio médico, venceu a resistência
da mãe e mudou-se para a capital federal, para estudar medicina (Chagas
Filho, 1993).

No Rio de Janeiro, foi morar com outros estudantes mineiros numa
pensão no bairro da Tijuca, próxima à residência de um primo, deputa-
do federal por Minas Gerais.27 Em abril de 1897, matriculou-se na Facul-
dade de Medicina, na rua de Santa Luzia, centro da cidade. Conforme
Chagas Filho (1993), seu pai impressionou-se vivamente com a agitação
política da capital. O governo de Prudente de Morais (1894-1898), pri-
meiro presidente civil da República, buscava pacificar os ânimos confla-
grados que vinham sacudindo o novo regime. Em novembro daquele
ano, recebendo as tropas federais vindas do sertão da Bahia, a cidade
comemorou efusivamente aquela que foi exaltada como uma das grandes
vitórias republicanas: a aniquilação das forças de Antonio Conselheiro
no arraial de Canudos. O governo de Campos Sales (1898-1902) selaria a
estabilização política e econômica iniciada por seu antecessor. Ao longo
desse período, no qual Chagas realizou sua formação médica, seriam
estabelecidas as bases da tão propalada modernização republicana que,
sob as diretrizes liberais da Constituição Federal de 1891, se propunha a
intensificar os avanços econômicos em curso desde meados do século
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XIX, especialmente da década de 1870, marco do apogeu do Império e
da expansão da cafeicultura no vale do Paraíba (Lessa, 1988).

No curso da chamada segunda Revolução Industrial, benefician-
do-se dos melhoramentos propiciados pelos investimentos sobretudo bri-
tânicos e vivenciando as transformações derivadas da introdução do tra-
balho assalariado, a cidade do Rio de Janeiro era o grande centro comer-
cial e financeiro da nação. As novas ferrovias intensificavam o movimento
no porto da cidade em torno da exportação do café e outros produtos
agrícolas e da entrada de imigrantes, manufaturas e capitais. A instalação
de serviços públicos de iluminação, esgoto, limpeza e transportes urba-
nos criava a infra-estrutura para a expansão das atividades econômicas
na cidade (Neves, 2003; Benchimol, 2003).

Além da agitação política, Chagas impressionou-se com a
efervescência cultural da cidade. O jovem estudante, que assistira logo ao
chegar à criação da Academia Brasileira de Letras, entusiasmava-se com
os novos escritores e estilos que se projetavam na cena literária, como
Olavo Bilac, Coelho Neto e o romance realista de Artur Azevedo e Manoel
Joaquim de Almeida (Chagas Filho, 1993). Disseminada no meio intelec-
tual estava a crença de que se vivia um novo tempo, simbolicamente ex-
presso no novo século que se aproximava, em que o Brasil ingressaria
finalmente no rol das ‘nações civilizadas’. A ciência e a técnica eram exal-
tadas, sob os valores do positivismo e de outras teorias cientificistas, como
elementos norteadores de um saber objetivo e eficaz sobre a realidade
que, contrapondo-se à cultura livresca e bacharelesca, apontaria os cami-
nhos seguros para o bem-estar moral e material da sociedade. Este ambi-
ente era fruto de um processo iniciado no Império, com a chamada gera-
ção de 1870, que se engajou na perspectiva da modernização a partir do
“bando de idéias novas” que, na célebre frase de Silvio Romero, esvoaça-
vam de todos os pontos do horizonte (apud Alonso, 2002: 21). Esta foi o
que Maria Alice Rezende de Carvalho (1991) chamou de ‘fase heróica da
intelectualidade brasileira’, que assumiu uma vocação pública, expressa
na intenção de dar solução às grandes questões morais e políticas que
deveriam fundamentar a vida em sociedade a partir do esclarecimento
dos atores para uma ação racional no mundo.28

Na FMRJ, Chagas encontrou uma instituição que também vivia as
conseqüências do espírito reformista da década de 1870, quando teve
início um importante movimento em prol da profissionalização da medi-
cina acadêmica no Brasil, que se expressou em intenso debate sobre os
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padrões de formação profissional dos médicos (Edler, 1992). Denunciando
a precariedade material e pedagógica das instituições médicas oficiais, a elite
médica, sobretudo na Corte, passou a reivindicar maior liberdade e autono-
mia face à burocracia imperial e uma ampla redefinição do próprio estatuto
de cientificidade do saber médico. A incorporação, ao campo da clínica, das
novas disciplinas e dos instrumentos e métodos da ciência experimental era
reivindicada como caminho indispensável para que a medicina brasileira,
mediante um amplo programa de pesquisas orientadas para a patologia na-
cional, se tornasse depositária da grande confiança vigente sobre a ciência
como chave fundamental do progresso. Este movimento teve grande resso-
nância junto à opinião pública ilustrada e conduziu a uma reforma do ensi-
no médico, que na FMRJ foi implementada, entre 1881 e 1889, pelo Viscon-
de de Sabóia. Em 1872, ele havia percorrido, em viagem científica, diversos
países europeus para conhecer suas escolas médicas e recomendar diretrizes
para a renovação das faculdades brasileiras.29

As duas principais diretrizes da ‘reforma Sabóia’ foram a liberdade
de ensino e a renovação acadêmica. Esta se daria mediante, principal-
mente, o ensino prático e especializado nos laboratórios, não apenas como
suporte à habilitação profissional dos futuros clínicos, mas como fonte
de novos conhecimentos médicos, a fim de colocar o Brasil na trilha das
grandes descobertas no cenário internacional. Deslocando a tradicional
influência do modelo francês erigido em torno da clínica, a reforma
inspirava-se no sistema de ensino superior alemão, que defendia que a
investigação científica deveria ser parte inseparável da atividade docente
(Edler, 1992). Em discurso na solenidade de doutoramento dos estudan-
tes em 1883, Sabóia resumiu o sentido daquele momento, enaltecido como
portal de uma nova temporalidade, à qual Chagas viria a se identificar
alguns anos depois: “Nunca compreendi estudo médico sem laboratório,
em que a objetividade dos fatos, que possam ser percebidos ou caiam
debaixo de nossos sentidos, tenha a sua confirmação na análise e verifica-
ção experimental bem estabelecida em todas as fases do fenômeno que se
queira estudar ou conhecer” (apud Edler, 1996: 293).

O novo regulamento instituído em 1881 reestruturou o currículo
da faculdade, criando clínicas especializadas e novas cadeiras. A preocu-
pação em impulsionar estudos de natureza experimental expressou-se tan-
to na construção de novos laboratórios e no estímulo ao aperfeiçoamento
científico dos professores quanto no caráter eliminatório concedido às
provas práticas e na obrigatoriedade da presença às aulas de laboratório
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(Edler, 1992).30 Ainda que não se tenha concretizado em toda a amplitu-
de prevista pela reforma Sabóia, a renovação da FMRJ foi um momento
de particular valorização da importância social da atividade científica. As
potencialidades teóricas e técnicas da chamada ‘medicina de laboratório’
foram exaltadas como poderosas ferramentas para enfrentar as questões
sanitárias tidas como estratégicas para o país.

Este clima de otimismo esteve diretamente associado à grande re-
percussão, no cenário internacional, dos trabalhos de Robert Koch e
Louis Pasteur, base do novo paradigma da microbiologia. A partir de
1880, com seus estudos sobre a raiva, Pasteur deixou o campo da veteri-
nária para investigar os agentes microbianos de doenças humanas.31 Em
1882 e 1883, Koch identificou, respectivamente, os bacilos causadores da
tuberculose e do cólera. Em 1884, estabeleceu os protocolos experimen-
tais para a demonstração dos vínculos causais entre agentes microbianos
e patologias, critérios estes que serviram para definir a própria noção de
‘causa’ específica das doenças infecciosas (Cunningham, 1992).32

Segundo Charles Rosenberg (1992b), a concepção de etiologia es-
pecífica estabelecida pela microbiologia foi um instrumento poderoso
para disseminar a idéia de que as doenças constituem realidades
ontológicas particulares, definidas pela ação de um ente particular. Além
disso, a vacina anti-rábica – desenvolvida por Pasteur com base na
inoculação de microorganismos de virulência atenuada e utilizada pela
primeira vez num ser humano em 1885 – foi o primeiro grande resulta-
do da aplicação da microbiologia à medicina. Abrindo grandes perspec-
tivas para a profilaxia e a terapêutica das enfermidades infecciosas, trou-
xe a consagração definitiva a Pasteur e à microbiologia. Em 1888, foi
criado em Paris o instituto que leva seu nome.

Aqueles foram anos importantes para a definição de fronteiras in-
ternas ao próprio domínio da teoria dos germes, que balizariam, algum
tempo depois, a emergência da medicina tropical como disciplina. Em
1880, o médico militar francês Charles Louis Alphonse Laveran anun-
ciou ter identificado, em suas experiências na Argélia, o hematozoário
causador da malária. A idéia de que não apenas bacilos e bactérias, mas
os protozoários, organismos mais complexos, causavam doenças huma-
nas era inovadora e enfrentou resistências.33 A descoberta de Laveran só
seria plenamente aceita ao final da década, quando Eugène Richard,
Camilo Golgi e Ettore Marchiafava     vincularam o ciclo de vida daquele
parasito às manifestações clínicas da doença (Benchimol & Sá, 2005).34
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Em consonância com esta efervescência mundial em torno da bus-
ca dos agentes causais das doenças infecciosas e dos instrumentos para
preveni-las e tratá-las, intensificaram-se, no Brasil, os esforços dos ‘caça-
dores de micróbios’, que dirigiam suas investidas, sobretudo, para as
doenças que compunham a nosologia nacional. Os primeiros pasteurianos
brasileiros se engajariam na busca do agente etiológico da febre amarela.
Desde 1849/1850, quando se manifestou pela primeira vez na cidade do
Rio de Janeiro, a doença tornou-se a grande questão sanitária nacional,
em função dos prejuízos causados pelas freqüentes epidemias que afu-
gentavam da cidade os capitais e a força de trabalho estrangeiros. A febre
amarela tornou-se o tema fundamental a partir do qual médicos, higienis-
tas e diversos segmentos da sociedade discutiriam as perspectivas da mo-
dernização no país (Chalhoub, 1996; Benchimol, 1999, 2001; Löwy, 2006).

Confrontando a visão de que esta, como outras doenças epidêmi-
cas, era causada pelas condições climáticas e topográficas de cidades lito-
râneas como o Rio de Janeiro, Domingos José Freire, catedrático de
química orgânica da FMRJ, anunciou, em 1879, a descoberta de uma
alga microscópica que julgava ser o agente causal da febre amarela. Em
1883, desenvolveu em seu laboratório, mediante técnicas pasteurianas,
uma vacina contra a doença, que foi aplicada com grande receptividade
no país. O invento do bacteriologista brasileiro, que contava com o apoio
de abolicionistas e republicanos, conquistou expressiva adesão no meio
médico nacional e entre pasteurianos franceses. Consagrado como herói
da ciência nacional, Freire foi um ator importante na implantação, na
FMRJ, dos princípios da reforma Sabóia, pela visibilidade que conferiu
às potencialidades da medicina experimental. Ele não foi o único a rei-
vindicar a descoberta da causa e do meio de combate da febre amarela. A
intensa e longa controvérsia que se abriu a este respeito, envolvendo
Freire e outros cientistas no Brasil e no exterior, evidenciou tanto o entu-
siasmo dos ‘caçadores de micróbios’ quanto os desacordos e as negocia-
ções que permearam a institucionalização da medicina pasteuriana no
Brasil nas décadas de 1880 e 1890 (Benchimol, 1999).35

Na primeira década republicana, estudos e discussões sobre as
doenças infecciosas – especialmente as de natureza epidêmica – se inten-
sificaram, sobretudo em função do agravamento das condições sanitárias
da capital federal. Apesar da expansão urbana para os novos bairros, o
centro do Rio de Janeiro continuava a viver os efeitos críticos da
condensação populacional, explicitando a incompatibilidade entre a
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antiga estrutura material da cidade e as novas relações capitalistas que
vinham se estruturando havia algumas décadas. Grandes contingentes
de ex-escravos das zonas cafeeiras decadentes e de imigrantes europeus
afluíam para as habitações coletivas da ‘cidade velha’, condenadas por
higienistas e políticos como o emblema da insalubridade urbana. Por
suas ruas estreitas e sinuosas, trafegavam cada vez mais mercadorias e
pessoas sob o ritmo crescente das atividades econômicas, relacionadas
tanto às empresas comerciais e financeiras ali localizadas quanto às tran-
sações entre a estação ferroviária e o porto, articulando a lavoura cafeeira
ao mercado mundial. Sob tais condições, as temidas epidemias, sobretu-
do de febre amarela, tornavam-se devastadoras. Intensificava-se a discus-
são entre médicos, engenheiros e autoridades públicas sobre a necessida-
de de intervenções no espaço urbano da capital, em pauta desde os anos
de 1870. A reforma preconizada visava não apenas ao saneamento, por
meio do dessecamento dos pântanos, alargamento de ruas e arrasamento
de morros, mas a garantir à cidade uma feição arquitetônica e urbanísti-
ca mais adequada à sua pretensão de ‘vitrine’ da modernização brasileira
(Benchimol, 1990b, 2003; Neves, 2003).

Neste contexto, o governo federal estabeleceu novas estruturas admi-
nistrativas para lidar com as candentes questões sanitárias. Em 1897, ano
em que Chagas ingressou na FMRJ, foi criada a Diretoria Geral de Saúde
Pública (DGSP), subordinada ao Ministério da Justiça e Negócios Interio-
res.36 Contudo, embora avançasse a adesão às doutrinas da microbiologia,
o campo médico brasileiro permaneceu marcado na década de 1890 por
polêmicas e incertezas sobre os ‘infinitamente pequenos’. O termo ‘micró-
bio’ tinha sido cunhado exatamente para contornar estas dúvidas. Em 1897,
a controvérsia em torno do agente etiológico da febre amarela estava na
ordem do dia na capital federal, com vários pesquisadores e médicos com-
petindo por tão ansiada descoberta (Benchimol, 1999).37

Além das questões no campo da etiologia, havia muitas dúvidas
sobre os mecanismos pelos quais estes micróbios agiam e, sobretudo,
sobre os meios de sua transmissão. Entre divergentes teorias sobre como
as epidemias tinham origem e se disseminavam – e, conseqüentemente,
sobre o modo de evitá-las ou combatê-las –, as explicações mais correntes
não se fundamentavam mais na idéia de miasmas, mas mantinham a no-
ção de que o meio ambiente era, de alguma maneira, um fator fundamen-
tal na propagação das doenças. Acreditava-se que, mediante alguma
combinação, os múltiplos e heterogêneos elementos do meio – que envol-
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via fatores climáticos (atmosfera, calor, umidade, chuvas), telúricos (solo,
águas estagnadas, morros, matérias em putrefação) e sociais (navios,
habitações, cemitérios, matadouros, mercados, esgotos) – forneciam as
condições indispensáveis para que os micróbios sobrevivessem fora do or-
ganismo humano e se tornassem capazes de infectá-lo (Benchimol, 1999).38

Foi em meio a estes debates sobre a natureza e o controle das epide-
mias que se projetaram, ao longo da década de 1890, a geração de
microbiologistas da qual Chagas se tornaria discípulo e as primeiras
instituições diretamente identificadas à microbiologia.39 Em 1892, fo-
ram criados o Instituto Bacteriológico Domingos Freire e o Instituto
Bacteriológico de São Paulo, este último dirigido, a partir do ano se-
guinte, por Adolpho Lutz, médico brasileiro que, formado em instituições
germânicas, se tornaria uma das principais lideranças da microbiologia
e da medicina tropical brasileiras.40

Em 1894, Oswaldo Cruz (que se formara na FMRJ dois anos an-
tes), Eduardo Chapot-Prévost, Francisco Fajardo (ambos professores da-
quela escola) e Lutz diagnosticaram uma epidemia de cólera no vale do
Paraíba, um dos eixos da economia cafeeira, e propuseram rigorosas
medidas de isolamento. Enfrentaram duras resistências dos médicos lo-
cais, que não aceitavam aquele diagnóstico, nem as medidas profiláticas
indicadas, acreditando tratar-se de diarréias causadas por fatores locais.
Em 1899 (quando Chagas estava no terceiro ano de seu curso médico),
uma forte epidemia irrompeu no porto de Santos. O diagnóstico de pes-
te bubônica, firmado por Vital Brazil em nome do Instituto Bacteriológi-
co, suscitou forte oposição entre os comerciantes locais e a imprensa
paulista. O órgão federal de defesa sanitária enviou, do Rio de Janeiro,
Oswaldo Cruz para examinar a questão. O jovem médico, recém-chega-
do do Instituto Pasteur de Paris, confirmou os estudos do colega paulista.
A dificuldade em obter-se o soro antipestoso (produzido somente no Ins-
tituto Pasteur de Paris) levou à criação de um laboratório destinado à sua
fabricação, vinculado ao Instituto Bacteriológico de São Paulo, e que,
sob a direção de Vital Brazil, se converteria no Instituto Butantan
(Benchimol & Teixeira, 1993).

Ainda em 1899, antecipando-se a um possível alastramento da epi-
demia, o prefeito da capital federal Cesário Alvim solicitou ao barão de
Pedro Afonso (proprietário do Instituto Vacínico Municipal, onde se
produzia a vacina antivariólica) a criação, no Rio de Janeiro, de um
laboratório análogo ao paulista, para produzir e fornecer o soro
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antipestoso à DGSP. Instalado na fazenda de Manguinhos, o Instituto
Soroterápico Federal, sob a direção geral de Pedro Afonso e tendo
Oswaldo Cruz como diretor técnico, foi inaugurado em 25 de maio de
1900. Chagas iria se integrar ao Instituto de Manguinhos, como também
ficaria conhecido o Soroterápico, ao final de sua formação acadêmica, e a
ele estaria ligado durante toda sua trajetória profissional, (Benchimol,
1990a, 2001; Benchimol & Teixeira, 1993).

Ao mesmo tempo que testemunhou as controvérsias da microbiologia
em seu processo de institucionalização (a cadeira de bacteriologia foi
criada na FMRJ em 1901), Chagas realizou sua formação num momento
marcado pela emergência do que se estabeleceria como um novo modelo
para a pesquisa médica, estruturado em torno do papel dos artrópodes
(grupo que compreende os insetos, aracnídeos e crustáceos), particular-
mente os insetos hematófagos, como transmissores de doenças, animais
ou humanas.

Uma primeira contribuição decisiva ao conceito de inseto-vetor dizia
respeito às descobertas de Patrick Manson, que, depois de desvendar
quase todo o ciclo do parasito que causava a filariose, estabeleceu em
1879 que os mosquitos tinham um papel fundamental na transmissão da
doença aos seres humanos, servindo de ‘hospedeiros intermediários’ para
o parasito. Este cumpriria parte de sua evolução no organismo do inseto
antes de transferir-se para o ‘hospedeiro definitivo’: o homem.41 Em 1893,
Theobald Smith e Fred Lucius Kilborne     desvendaram a transmissão,
por carrapatos, do protozoário que causava a doença do gado chamada
‘febre do Texas’ e, três anos depois, David Bruce demonstrou que as
moscas eram transmissoras de tripanossomas (um tipo de protozoário)
causadores do nagana (doença de eqüinos). Ganhavam força, assim, as
hipóteses de que a malária e a febre amarela também fossem veiculadas
por insetos (Benchimol, 1999; Benchimol & Sá, 2005, 2006).42

Ao longo da década de 1890, a partir destas descobertas, os perió-
dicos brasileiros, e mesmo a imprensa leiga, publicariam cada vez mais
artigos sobre a questão. Os insetos eram vistos, geralmente, como agentes
mecânicos de transmissão de microorganismos apanhados em águas es-
tagnadas ou em matérias pútridas. Especulava-se, em menor medida,
que animais sugadores de sangue, como os mosquitos, poderiam disse-
minar doenças tanto diretamente, pela picada, quanto por meio da água
contaminada pelos insetos infectados que nela morriam, como supunha
Manson para a filariose (Benchimol, 1999; Benchimol & Sá, 2005, 2006).
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Benchimol (1999: 396-397) sintetiza o espírito vigente no campo
médico brasileiro em meados da ‘tumultuada’ década de 1890:

(...) as partes componentes das teorias de matriz pasteuriana sobre
malária, febre amarela e outras doenças eram como que ‘imantadas’
pelo campo de força da medicina tropical, formado por constela-
ção em parte diferente de objetos, métodos e disciplinas científicas.
Novos elos vivos passavam a ser incorporados aos constructos
elaborados sob a égide da bacteriologia, rearrumando-os. Os lia-
mes que prendiam solo, água, ar, alimentos, casas e homens nas
teias percorridas pelos supostos micróbios dessas doenças acolhiam
com dificuldade os novos actantes. Ligações eram refeitas, novos
componentes adicionados, mas os insetos permaneciam estra-
nhos naqueles ninhos. A lógica que presidia a investigação de
ponta na medicina tropical inglesa parecia ser incompatível
ou incomensurável com a lógica de reprodução das teorias
microbianas que caducavam.

O marco decisivo na afirmação da abordagem do inseto-vetor se
deu com a elucidação do modo de transmissão daquela que era conside-
rada a doença tropical por excelência: a malária. Seguindo orientação de
Manson, Ronald Ross (funcionário do Indian Medical Service) desven-
dou, em 1898, o ciclo do parasito da malária das aves nos mosquitos do
gênero Culex. No ano seguinte, o italiano Giovanni Grassi e seus colabo-
radores Amico Bigman e Giuseppe Bastinelli demonstraram que a malá-
ria humana era transmitida por mosquitos Anopheles.43

As descobertas de Ross e Grassi, fazendo multiplicar os estudos
sobre o papel dos insetos na transmissão das doenças, foram fundamen-
tais para a institucionalização da medicina tropical como especialidade
distinta no campo da pesquisa e do ensino médicos. Tendo como cerne o
modelo do parasito-vetor, ela se reportava a um conjunto particular de
enfermidades (como a malária, febre amarela, esquistossomose, filariose
e tripanossomíase africana) causadas por protozoários ou helmintos (or-
ganismos mais complexos do que as bactérias, cuja transmissão, em vários
casos, depende de que seu ciclo evolutivo se complete no organismo dos
hospedeiros). As condições climáticas e geográficas típicas das regiões tro-
picais favoreceriam a existência das espécies parasitárias e dos artrópodes
que as transmitiam, influenciando também o metabolismo humano de modo
a intensificar os efeitos do parasitismo (Worboys, 1997).44

Em articulação direta com a expansão imperialista, especialmente
dos britânicos, o argumento de que as doenças peculiares aos trópicos
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exigiam conhecimentos específicos para seu diagnóstico, sua profilaxia e
seu tratamento, sobretudo como meio de subsidiar a atuação dos médicos
europeus nas colônias, foi apresentado, em outubro de 1897, por Manson,
em conferência aos estudantes do Saint George’s Hospital, em Londres,
sobre a “necessidade de uma educação especial em medicina tropical”
(Manson, 1897). Em 1898, ano em que Manson publicou a primeira
edição do seu Tropical Diseases (Manson, 1903), o secretário de Estado
para as colônias, Joseph Chamberlain, endereçou um memorando às
escolas médicas britânicas requerendo que estas estabelecessem instrução
e treinamento em medicina tropical para os oficiais médicos que fossem
atuar nas colônias. A orientação de Manson de que tal formação deveria
ser oferecida em escolas especializadas prevaleceu e, em 1899, foram cri-
adas as primeiras escolas de medicina tropical em Liverpool e em Lon-
dres, seguidas da fundação de instituições congêneres em outros países
(Farley, 1991; Worboys, 1997).45 No Brasil, o estudo da febre amarela foi
reorientado no Instituto Bacteriológico de São Paulo. Seu diretor,
Adolpho Lutz, que já vinha associando a presença de mosquitos às epi-
demias de febre amarela no estado de São Paulo,     começou, em 1898, a
investigar a distribuição dos mosquitos no país.46

A consagração da teoria sobre o papel dos insetos como vetores de
doenças tropicais ocorreria em 1900/1901, em Cuba, quando a equipe
chefiada pelo norte-americano Walter Reed comprovou a teoria de Finlay
sobre a transmissão da febre amarela pelo mosquito Culex. As experiên-
cias demonstraram também que, contrariamente ao que se pensava, os
elementos do ambiente (como o ar e a água) e os chamados fomites (vômi-
tos, fezes e urina dos doentes) não tinham qualquer influência na
veiculação do germe. Uma habitação só era perigosa se houvesse mosqui-
tos infectados em seu interior, sendo assim totalmente desnecessários os
tradicionais processos de desinfecção. As experiências de Reed foram
apresentadas ao Congresso Pan-Americano de Havana em 1901, ao mes-
mo tempo em que William Gorgas iniciava uma campanha contra o mos-
quito naquela cidade. Por meio do extermínio de suas larvas em águas
estagnadas e do isolamento dos doentes com mosquiteiros, a doença foi
rapidamente vencida. Em 1904, Gorgas assumiria o combate à febre ama-
rela com vistas a viabilizar a grande obra de construção do canal do
Panamá, ícone da expansão das rotas comerciais entre países e continen-
tes (Benchimol, 1999; Benchimol & Sá, 2005, 2006).
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Este foi um divisor de águas na história da medicina e da saúde
pública internacional, que, no Brasil, reorientou não apenas o pensa-
mento médico, mas a política sanitária. A disseminação da idéia de que a
cadeia de transmissão de duas temidas doenças tropicais – malária e fe-
bre amarela – não incluía qualquer fator ligado ao meio exterior, resu-
mindo-se a uma equação entre micróbios e mosquitos, abriu uma nova
perspectiva para a tão controvertida questão sobre como enfrentar as
epidemias. O ataque aos insetos-vetores mediante campanhas vertical-
mente orientadas a doenças específicas passaria a ser mais um argumento
a inspirar, juntamente com as vacinas e soros dos pasteurianos e as ‘balas
mágicas’ da quimioterapia, a confiança de que, no limiar do novo século,
a medicina dispunha de armas sem precedentes para vencer os grandes
‘flagelos’ da humanidade.47 Tal período foi decisivo para a disseminação
do que Randall Packard e Peter Brown (1997: 184) chamam de “concep-
ção biomédica estrita”     da relação entre saúde e desenvolvimento, ou seja,
a idéia de que a saúde e a doença constituem fenômenos da vida social
que dizem respeito essencialmente ao domínio técnico da medicina, tan-
to em termos da compreensão quanto das intervenções sobre eles.

No Brasil, logo após a fundação das escolas inglesas de medicina
tropical, cogitou-se criar, nas faculdades de medicina do Rio e da Bahia,
uma cátedra de ‘patologia tropical’. A proposta, apresentada na revista
Brazil-Medico por Carlos Seidl em maio de 1900 (Seidl, 1900), foi discu-
tida no IV Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia, realizado em
junho do mesmo ano no Rio de Janeiro, tendo sido derrotada por 21
votos contra três (Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia, 1901: 74,
86). Os paulistas foram pioneiros na incorporação da abordagem testada
em Cuba. Em 1901, o diretor do serviço sanitário do estado, Emílio
Ribas, determinou que se incluísse o combate às larvas do mosquito entre
as medidas de profilaxia da febre amarela. Com apoio do governador do
estado, Rodrigues Alves, entre 1902 e 1903, Ribas e Lutz reproduziram
com sucesso em São Paulo as experiências feitas em Cuba (Almeida, 2003).

No Rio de Janeiro, pesquisadores enviados pelo Instituto Pasteur de
Paris também realizaram experiências para comprovar a chamada doutri-
na havanesa, além de estudos sobre as muitas questões ainda em aberto
acerca dos mosquitos transmissores.48 Na capital federal, a polêmica em
torno dessa teoria se dava, sobretudo, em função de suas implicações sobre
as perspectivas de saneamento e intensificou-se justamente quando,
em 1902, Rodrigues Alves chegou à presidência da República com a
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prioridade de concretizar o tão ansiado plano de melhoramentos urba-
nos. Apesar de reconhecerem a transmissão da doença pelo mosquito,
muitos médicos, como o então diretor da Saúde Pública Nuno de Andrade,
defendiam que o combate ao inseto deveria adicionar-se às medidas
profiláticas voltadas para neutralizar o germe no meio exterior (como o
dessecamento do solo ou as desinfecções) e não substituí-las. A controvér-
sia se expressou, principalmente, por ocasião do V Congresso Brasileiro
de Medicina e Cirurgia, realizado no Rio de Janeiro em 1903, no qual,
após intensos debates – que envolveram questões científicas e políticas –,
as diretrizes firmadas em Cuba foram aprovadas, ainda que com algumas
restrições (Benchimol, 1999).

A corporação médica dava, assim, seu aval à estratégia de Oswaldo
Cruz (adepto da teoria de Finlay), que em março daquele ano assumira a
DGSP. Com amplos poderes garantidos pelo governo federal, seu pro-
grama saneador era estruturado em campanhas dirigidas a três alvos
precisos, mediante estratégias igualmente específicas: a varíola, que se
pretendia vencer com a vacina, a peste bubônica e a febre amarela, a
serem combatidas por meio do ataque a seus vetores.49 A partir de 1903,
ano em que Chagas defendeu sua tese de doutoramento, a capital federal
passou a ser o “primeiro laboratório a céu aberto para o teste de uma
campanha calcada na teoria culicidiana”, sob condições que não eram as
de ocupação militar, como em Cuba (Benchimol & Sá, 2005: 192).50

As relações que Chagas estabeleceu durante seu curso na FMRJ,
entre 1897 e 1903, com os dois professores que mais marcaram a sua
formação – Miguel Couto e Francisco Fajardo – evidenciam exatamente
os caminhos seguidos por ele neste momento de particular intensidade
do debate médico-científico. Com o primeiro, Chagas aprendeu a utili-
zar os métodos e os princípios da medicina experimental para o diagnós-
tico e o estudo clínico das doenças da nosologia brasileira, como a febre
amarela.51 Por seu intermédio, acompanhou estudos dessa     doença, que
iria atingi-lo pessoalmente ao levar à morte o tio, alguns meses mais moço
e que com ele havia se matriculado na faculdade de medicina. Couto, de
quem Chagas se tornou amigo pessoal, foi decisivo em sua formação so-
bretudo por incutir-lhe a concepção de que a clínica médica deveria ser
renovada e subsidiada pelos novos conhecimentos e técnicas propiciados
pelas pesquisas científicas.52 Foi também por seu intermédio que Chagas
ingressou na vida social das elites da capital, vindo a conhecer Íris Lobo,
filha do senador por Minas Gerais Fernando Lobo Leite Pereira, com
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quem iria se casar e ter dois filhos, Evandro e Carlos Chagas Filho, nas-
cidos, respectivamente, em 1905 e 1910 (Chagas Filho, 1993).

Francisco Fajardo, por sua vez, conduziu Chagas aos temas da
medicina tropical. Pioneiro da microbiologia no Brasil, foi um dos que
se lançaram à corrida para desvendar o agente da febre amarela.53 Mani-
festava grande interesse pelas problemáticas particulares à teoria do pa-
rasito-vetor, especialmente no que dizia respeito à malária. Neste terre-
no, estabelecia constante parceria com Lutz, ambos fazendo parte da rede
internacional montada pelo Museu Britânico para coletar mosquitos.
Desde o início da década de 1890, Fajardo realizava estudos experimen-
tais sobre o ciclo evolutivo do parasito daquela doença, sendo reconheci-
do pela imprensa carioca como o ‘descobridor’, no Brasil, do
hematozoário de Laveran, com quem mantinha contatos pessoais
(Benchimol & Sá, 2005, 2006).

Fajardo, assim como Lutz, não apenas acompanhava os estudos
que ingleses e italianos desenvolviam sobre a etiologia e o modo de trans-
missão da malária, mas, conforme salientam Benchimol e Sá (2005, 2006),
colaborava ativamente neste campo. Os problemas constitutivos da medi-
cina tropical, como os ciclos parasitários e a relação entre parasitos e seus
hospedeiros, exigiam protocolos de pesquisa específicos e demorados
(como dissecações de insetos e observação da morfologia, localização e
pluralidade das formas evolutivas dos parasitos) e requeriam procedi-
mentos ainda pouco padronizados e difundidos no Brasil (como o domí-
nio da microscopia e das técnicas de fixação e coloração).

No pequeno laboratório de Fajardo, na Santa Casa de Misericórdia,
Chagas iniciou-se em algumas destas questões e técnicas, atuando como
auxiliar na realização de exames hematológicos e na identificação das dife-
rentes espécies do parasito da malária, base para o diagnóstico das várias
formas clínicas da doença. Com o tempo, acumulou material para suas
próprias experiências. Em fins de 1902, levando uma carta de apresenta-
ção deste professor, procurou Oswaldo Cruz no Instituto de Manguinhos
a fim de realizar ali as pesquisas para sua tese de doutoramento, pré-
requisito para a conclusão do curso médico. O tema escolhido foram os
aspectos hematológicos da malária (Chagas Filho, 1993).54
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A Tese de Doutoramento:
o primado do laboratório (1902-1903)

Chagas realizou sua tese de doutoramento sobre a malária num
momento em que o tema despertava grande interesse no cenário interna-
cional. O estudo do hematozoário de Laveran, especialmente de sua evo-
lução nos hospedeiros vertebrados (o homem e outros animais) e nos
invertebrados (mosquitos), estava na ordem do dia desde os trabalhos de
Ross e Grassi (1898/1899). O trabalho de Chagas (1903) expressa o im-
pacto que as novas teorias em voga na ciência médica tinham sobre o
campo da clínica, tanto em termos de um otimismo quanto às perspecti-
vas para a compreensão e o trato das doenças quanto no que se refere ao
enquadramento que a elas se impunha a partir destas teorias.55

Qualificando a medicina experimental como “o início de uma era
nova de triunfos” (Chagas, 1903: 5), Chagas sublinhou a importância das
conquistas de natureza prática advindas dos conhecimentos produzidos
no laboratório:

(...) o laboratório representa em nossa terra uma esperança. Dele
esperamos esclarecidos os inúmeros problemas de patologia tro-
pical, que por aí prevalecem obscuros, zombando da sagacidade
dos observadores e cujas incógnitas estão repletas das ilações as
mais benéficas ao nosso bem-estar. (Chagas, 1903: 14)

O campo da hematologia era particularmente promissor nesse sen-
tido. No âmbito dos novos conhecimentos sobre os processos imunológicos
pelos quais o organismo humano reage aos agentes infecciosos – cujo
marco fundamental foi a teoria da defesa fagocitária proposta, na década
de 1880, pelo cientista russo Elie Metchnikoff, do Instituto Pasteur de
Paris –, outra referência importante das contribuições que os estudos
hematológicos traziam à prática médica dizia respeito aos trabalhos do
alemão Paul Ehrlich, que impulsionou as pesquisas imunológicas na di-
reção da quimioterapia (Porter, R., 1999). Seu método de especificação
dos leucócitos havia tornado a investigação do sangue, como apontou
Chagas (1903: 59-60), “um processo do domínio clínico e dos melhores,
daqueles menos cheios de enganos, mais producentes de ensinamentos
aproveitáveis”.56

A variação dos leucócitos no sangue (fórmula hemo-leucocitária),
por expressar fases específicas da ação infecciosa e da defesa do organis-
mo, era vista como precioso elemento para o diagnóstico etiológico, o
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prognóstico e a terapêutica das diferentes doenças infecciosas.57 No campo
do diagnóstico, este dado hematológico servia para dirimir dúvidas
provocadas pela inespecificidade dos sintomas clínicos, como dor e fe-
bre. No caso da malária, poderia ser útil também para atestar a positividade
do diagnóstico nos casos em que o parasito não pudesse ser identificado
diretamente na circulação sangüínea.

O objetivo de Chagas na tese era justamente demonstrar a impor-
tância da fórmula hemo-leucocitária como método de diagnóstico da
malária, em suas diversas modalidades clínicas.58 As pesquisas para o
trabalho foram desenvolvidas durante seu internato no serviço da pri-
meira cadeira de clínica médica da FMRJ, sob a responsabilidade de
Nuno de Andrade, e, em Manguinhos, sob a orientação de Oswaldo
Cruz. A este, Chagas reservou a maior ênfase em seus agradecimentos,
por “toda a educação técnica e científica de que precisamos, todos os
ensinamentos necessários à conclusão destes estudos” (Chagas, 1903: 3).59

Lamentando a carência de estudos em hematologia no Brasil, des-
tacou que, além de sua importância prática para o diagnóstico etiológico,
tratava-se de uma área de pesquisa fundamental para esclarecer aspectos
desconhecidos de muitas entidades nosológicas, especialmente das doen-
ças tropicais que grassavam em nosso país.60 O Instituto de Manguinhos
começava a investir nesta trilha a partir de trabalhos do próprio Oswaldo
Cruz.61

No processo de afirmação da medicina experimental, acreditava-
se, portanto, que cabia ao laboratório não apenas propiciar novos recur-
sos práticos à medicina, mas, sobretudo, conduzir a prática clínica para
o “domínio de verdades irrecusáveis”. O “veredictum da razão científi-
ca” era o aval indispensável para a compreensão e o enfrentamento dos
problemas sanitários que “trazem os mais acentuados obstáculos ao pro-
gredir material da nossa Pátria” (Chagas, 1903: 14-15). Este era o papel
social atribuído à ciência que se institucionalizava em Manguinhos. Sin-
tetizando esta posição, Chagas enunciou a diretriz que nortearia sua tra-
jetória profissional como cientista, bem como a trajetória da instituição à
qual ele começava a se vincular:

É uma aspiração que fortalece o nosso espírito, que vivifica a
nossa consciência, a de ver ainda o laboratório e a observação clíni-
ca, de mãos dadas, numa aliança proveitosa, engrandecer a medici-
na brasileira, que entrará assim numa via próspera de imensas
conquistas. E ficaremos contentes, todos nós que para esta terra
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ambicionamos um alto posto na hierarquia intelectual dos povos
cultos, que a desejamos luminosa na ciência universal. (Chagas,
1903: 17; grifos meus)

O ideal desta cooperação expressava-se, contudo, numa relação
hierarquizada. Ainda que a clínica conferisse o sentido social de aplica-
ção ao trabalho do laboratório, este assumia primazia como espaço de
validação do conhecimento médico, num movimento de diferenciação
substantiva em relação à tradição da medicina brasileira oitocentista,
estruturada na experiência clínica (Edler, 2003). Assim, cabia ao labora-
tório definir e demonstrar os traços de especificidade/materialidade de
entidades nosológicas como a malária, doença que, segundo Chagas, “en-
cerra uma soma enorme de problemas a pesquisar” (Chagas, 1903: 16).

Um exemplo da necessidade desta orientação era a discussão em
torno da idéia, defendida pelo eminente clínico e professor da FMRJ
Francisco de Castro, de que não havia malária na cidade do Rio de Janei-
ro, contrariamente ao que preconizava a tradição climatológica que a esta
doença associava as ‘febres’ há muito observadas na cidade. Apesar de
reconhecer que a clínica confirmava “de modo absoluto o pensar do
grande sábio”, Chagas (1903: 16) asseverou que somente os métodos
laboratoriais forneceriam os elementos de convicção para esta tese.62 Era
isso que os pesquisadores de Manguinhos vinham fazendo ao investiga-
rem a presença do hematozoário de Laveran no sangue dos internos dos
hospitais do Rio de Janeiro.63

Os estudos sobre o parasito traziam, ainda, novos elementos para a
compreensão clínica da doença. Eles permitiam, por exemplo, esclare-
cer a questão da intermitência febril, que há muito despertava diferentes
interpretações, e que, com o trabalho de Golgi, foi considerada uma
conseqüência das diferentes fases evolutivas do parasito (Chagas, 1903:
35). A associação entre ciclo parasitário e modalidades clínicas era mais
uma evidência de como o laboratório poderia subsidiar a prática médica.

Estas colocações de Chagas a respeito da medicina laboratorial re-
velam não apenas sua inserção no campo médico-científico da época, mas
também os padrões e critérios cognitivos que regiam sua percepção e sua
compreensão dos objetos daquele campo. Sob tal perspectiva, as doenças
infecciosas constituíam entidades cuja materialidade era validada pela
verificação dos agentes causais específicos, por meio de procedimentos
laboratoriais, e cujo quadro clínico também se desenhava em função dos
traços da ação patogênica destes microorganismos. Como salientou
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Worboys (1996), o caso da malária é emblemático de como a teoria dos
germes produziu uma transformação ampla nos conceitos e procedimen-
tos para a definição das doenças, passando-se de uma definição essencial-
mente sintomática para uma definição etiológica. Seria por meio deste
esquema classificatório que Chagas viria descrever, alguns anos depois, a
doença parasitária que leva seu nome.

A discussão clínica que Chagas fez da malária é particularmente
reveladora deste processo pelo qual a medicina de laboratório, expressa
no domínio específico da medicina tropical, propiciava um novo
enquadramento daquela entidade mórbida, gerando um deslocamento
fundamental de sentido: não mais o impaludismo identificado às ‘febres
palustres’, mas o impaludismo como doença ‘parasitária’. Depois de apre-
sentar as correspondências entre os diferentes tipos e estágios do parasi-
to e as distintas manifestações febris da doença, Chagas criticou os crité-
rios vigentes na classificação clínica da malária. Segundo ele, não era
razoável, chegando mesmo a ser “ilógico”, que as modalidades da febre
(terçã e quartã, benigna ou maligna) constituíssem o critério principal
para tal classificação, ficando a doença dividida em tantas formas quantos
fossem os tipos febris, uma vez que isso significaria identificar a doença
por meio apenas de um de seus sintomas: “(...) o que aí fica classificado é
o elemento febre e não a espécie mórbida de cujo todo ele faz parte”
(Chagas, 1903: 45). A questão era importante não apenas no plano teóri-
co, mas tinha implicações práticas expressivas, já que a deficiência da-
quelas classificações prejudicava a avaliação, pelo médico, do prognósti-
co da doença e, conseqüentemente, as decisões quanto às intervenções
terapêuticas. A alternativa ao critério sintomatológico era o critério
parasitológico: “É necessário [que] seja o tipo morfológico do parasito o
elemento principal no critério de classificação das formas clínicas do
impaludismo, porque o evoluir da infecção e suas manifestações clínicas
estão imediatamente ligadas à variedade parasitária” (Chagas, 1903: 46;
grifos meus).     Era o parasito, portanto, que determinava a existência da-
quela entidade nosológica e suas características clínicas peculiares.64

Podemos identificar nestas colocações de Chagas não apenas a pre-
ocupação em derivar das teorias etiológicas novas perspectivas para a
compreensão clínica das doenças infecciosas, mas a complexidade que
enfrentavam os médicos dispostos a fazer isso num contexto de
reordenação das categorias classificatórias no domínio da patologia.
O desafio era estabelecer, num quadro estável e padronizado, as relações
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causais entre a ação patogênica do parasito, em suas variações, e os ele-
mentos sintomatológicos manifestados pelos doentes.

Entre os caminhos de investigação que Chagas aponta em sua tese,
para responder a tal desafio, percebem-se não apenas os marcos teóricos
da medicina tropical, mas o modo pelo qual estas diretrizes se adequa-
vam às perspectivas peculiares do projeto institucional de Manguinhos.
Ao posicionar-se diante de uma das muitas questões ainda em aberto
sobre o parasito da malária, como a natureza de suas variações
morfológicas, Chagas recorreu ao princípio fundamental da medicina
tropical mansoniana:

Acreditamos na influência das condições climáticas sobre as pro-
priedades do parasito, quer agindo sobre o organismo do indiví-
duo infeccionado, provocando nele variações de receptividade que
irão influenciar a morfologia do hematozoário, quer agindo sobre
este no mundo exterior, no organismo do culicídio, hospedeiro
habitual do parasito. (Chagas, 1903: 27)

Chamando a atenção para a diversidade climática no território bra-
sileiro, ele sublinhou  a importância de um programa de investigação
destinado a “estudar o tipo morfológico do parasito nos diversos pontos
do Brasil e levar Anopheles infeccionados de uns para outros pontos”
(Chagas, 1903: 27), de modo a examinar as características peculiares das
espécies parasitárias e da doença nestas distintas regiões. Esta era a pers-
pectiva então idealizada por Oswaldo Cruz, que pretendia ampliar o
escopo institucional de Manguinhos não apenas no tocante às linhas de
pesquisa, mas no que dizia respeito ao sentido social de suas atividades.
Conhecer os parasitos e insetos do Brasil, na trilha aberta pela medicina
tropical, era um caminho promissor para uma instituição que, atenta às
tendências da ciência internacional, buscava construir sua legitimidade
em associação com os interesses da sociedade brasileira, como a solução
das questões sanitárias representadas pelas doenças tropicais.

Apesar de a tese de Chagas estar ancorada nos princípios e proce-
dimentos da pesquisa experimental, trata-se de um trabalho direcionado
fundamentalmente para a clínica. Esta foi a opção que Chagas tomou ao
concluir seu doutoramento na FMRJ, em maio de 1903, apesar do convi-
te feito por Oswaldo Cruz para que se integrasse à equipe de pesquisado-
res de Manguinhos. Em março de 1904, foi nomeado médico da DGSP,
passando a trabalhar no hospital de isolamento de Jurujuba, Niterói,
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destinado a atender, sobretudo, doentes de peste. Ao mesmo tempo, ins-
talou seu consultório particular no centro do Rio (Chagas Filho, 1993).65

Se o jovem médico via a clínica com o olhar de quem comemorava
as vantagens práticas trazidas pelas novas teorias médicas, o caminho que
o levaria de volta aos laboratórios de Manguinhos (e que orientaria sua
trajetória científica no âmbito da medicina tropical) também seria marca-
do por esta perspectiva. Em sua tese esta interface explicitou-se na ques-
tão do diagnóstico da malária. Em seu retorno às atividades de pesquisa,
agora como profissional formado, ela se daria pelo tema da profilaxia.

As Campanhas de Profilaxia da Malária: a ida
ao campo e a expansão de Manguinhos

O Instituto Soroterápico Federal foi criado para atender a um ob-
jetivo bastante específico: reproduzir conhecimentos e técnicas importa-
das com vistas a evitar uma epidemia de peste bubônica na capital.66 No
entanto, Oswaldo Cruz, desde o início, buscou a ampliação das frontei-
ras de Manguinhos, no que dizia respeito tanto à fabricação de produtos
imunobiológicos quanto a seus objetos de pesquisa e linhas de ativida-
de.67 Para Jaime Benchimol e Luiz Antonio Teixeira (1993), foi mediante
uma estratégia plural de crescimento, em que uma reduzida equipe de
pesquisadores se via às voltas com múltiplos temas e atribuições, que
Manguinhos cumpriu uma primeira fase de desenvolvimento em direção
ao que iria constituir sua área de excelência e o traço principal de sua
identidade pública: o estudo e a profilaxia das doenças parasitárias tro-
picais.68 Chagas ingressou no instituto, como estudante, neste momento
inicial e participou ativamente de sua expansão, assumindo uma posição
de protagonismo neste processo a partir da descoberta que faria em 1909.69

Os primeiros esforços de Oswaldo Cruz para ampliar o escopo
institucional do Soroterápico encontraram muitas resistências. Em 1903,
ano em que assumiu a direção da saúde pública federal, ele enviou ao
Congresso Nacional um projeto de reforma dos serviços sanitários do qual
constava a transformação do instituto num centro de estudos de doenças
tropicais que, à semelhança do Instituto Pasteur de Paris, englobaria tam-
bém a fabricação de soros, vacinas e demais produtos biológicos, além
do ensino da bacteriologia. Este item do projeto não foi aprovado, ex-
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pressando a visão de que Manguinhos deveria continuar sendo “um la-
boratório prático que já servia às necessidades imediatas do público”
(Stepan, 1976: 91). Apesar disso, com sobras de verbas da DGSP e pau-
tando-se na associação entre pesquisa, produção e ensino, Cruz conse-
guiu fazer com que a instituição fosse ampliando progressivamente a
pauta de doenças humanas e animais que lhe serviam de objeto nestas
distintas vertentes de atuação.

As atividades de ensino consistiam, nestes primeiros anos, na ori-
entação de alunos da FMRJ que, como Chagas, desenvolviam suas teses
de doutoramento. Estes alunos, juntamente com os que atuavam nas cam-
panhas da DGSP, eram a principal base de recrutamento para a institui-
ção. As atividades de fabricação de imunobiológicos foram expandidas,
principalmente no campo da veterinária. O desenvolvimento, por Alcides
Godoy, de uma técnica original de preparo da vacina contra o carbúnculo
sintomático ou peste da manqueira, por solicitação de pecuaristas minei-
ros, foi comemorado como a primeira grande descoberta de Manguinhos.
Fabricada a partir de 1906 e patenteada em 1908, a venda da vacina da
manqueira garantiria uma renda própria fundamental para a expansão
do instituto.

No que diz respeito à pesquisa, os estudos bacteriológicos foram
reforçados em 1903 com o ingresso de Henrique da Rocha Lima, que,
formado na Alemanha, trouxe para a instituição a expertise numa outra
disciplina fundamental para o estudo das doenças infecciosas: a anato-
mia patológica. Rocha Lima foi peça-chave para o intercâmbio entre
Manguinhos e os institutos de pesquisa europeus, no que diz respeito
tanto à divulgação dos trabalhos quanto a diretrizes e modelos para a
organização da pesquisa.

A medicina tropical, apesar das filiações que mantinha com a teo-
ria dos germes, pretendeu assumir-se como especialidade justamente a
partir das problemáticas particulares que trazia, como os mecanismos de
transmissão das doenças pelos artrópodes, os ciclos evolutivos dos para-
sitos e sua interação com os hospedeiros e com o ambiente. O estudo de
tais questões exigia conhecimentos específicos, como as regras de classifi-
cação das diferentes espécies de protozoários e insetos, os hábitos e a
distribuição geográfica dos transmissores e as características do ambiente
específico em que viviam. Para isso, eram mobilizadas disciplinas como a
entomologia, a parasitologia (especialmente a protozoologia), a história
natural, a botânica e a ecologia (Worboys, 1997; Benchimol, 1999; Benchimol
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& Sá, 2005, 2006). Num momento em que Oswaldo Cruz, como diretor da
DGSP, empreendia o combate aos vetores da febre amarela, uma área que
mereceu particular investimento em Manguinhos foi a entomologia. Esta
foi a via pela qual Chagas se integrou ao empreendimento de construção e
consolidação da medicina tropical nesta instituição.

O mundo científico foi marcado, na passagem do século XIX ao
XX, por uma ávida busca de transmissores alados para as doenças, espe-
cialmente mosquitos. Em fins de 1898, a Royal Society de Londres for-
mou uma comissão de estudos sobre a malária nas colônias e, para dar
suporte a esta empreitada, Joseph Chamberlain determinou que fosse
realizado um amplo programa de coleta e classificação dos mosquitos em
todo o mundo, coordenado pelo Museu Britânico de História Natural.70

Lutz, que já vinha estudando o parasito da malária e interessara-se, na-
quele ano, por seus transmissores, foi convidado a participar do projeto,
tornando-se um dos mais prolíficos colaboradores da coleção que, sob a
supervisão do zoólogo Frederick Theobald, iria se constituir naquele
museu. Lutz era a principal autoridade científica em entomologia médi-
ca no Brasil e, em permanente intercâmbio com pesquisadores e institui-
ções estrangeiras, exerceria grande influência sobre outros cientistas que
enveredariam por este caminho (Benchimol & Sá, 2005, 2006).

Em Manguinhos, Oswaldo Cruz realizava trabalhos de coleta e de
classificação de insetos do Brasil, tendo, em 1901, identificado um novo
anofelino (mosquito do gênero Anopheles) às margens da lagoa Rodrigo
de Freitas, batizando-o em homenagem a Lutz. Em 1906, as pesquisas
entomológicas no instituto foram reforçadas com a incorporação de Arthur
Neiva, egresso do Serviço de Profilaxia da Febre Amarela da capital fede-
ral. Neiva se tornaria uma liderança na área, desenvolvendo importantes
estudos sobre os transmissores da malária e da tripanossomíase america-
na. Tendo como referência os trabalhos de Lutz, Cruz e Neiva, Chagas
publicou, nesta época, trabalhos sobre mosquitos identificados no Brasil,
com a descrição de novas espécies (Chagas, 1907a, 1907b, 1907c).

O desenvolvimento da entomologia médica em Manguinhos e a in-
serção de Chagas neste processo estiveram diretamente relacionados, por
sua vez, a uma importante frente de ampliação das fronteiras geográficas,
sociais e cognitivas da instituição, acionada por Oswaldo Cruz especial-
mente em função da experiência adquirida nas campanhas sanitárias que
comandava, como diretor da DGSP, na capital federal. Reproduzindo
prática comum entre os médicos e microbiologistas europeus que se des-
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locavam para a África e a Ásia a fim de combater epidemias e estudar as
doenças tropicais, os pesquisadores de Manguinhos empreenderam ex-
pedições científicas a diversos pontos do território brasileiro. Tais mis-
sões serviam tanto para estudar as condições sanitárias das distintas regi-
ões como também para debelar crises epidêmicas que prejudicavam obras
de companhias públicas ou privadas associadas à modernização econô-
mica do país (COC, 1991; Lima, 1998).71 Se, na capital, a febre amarela e
outras doenças recrudesciam desde a última década do século XIX,
a realização destas obras, sobretudo quando adentravam matas e regi-
ões inóspitas, era freqüentemente acompanhada de surtos epidêmicos,
especialmente de malária. Isso se dava principalmente por ocasião da
construção das ferrovias, cujas linhas e ramais se multiplicavam pelo
território nacional visando ao escoamento da produção agrícola para
exportação (Benchimol & Silva, 2008).72

A primeira destas viagens foi feita pelo próprio Oswaldo Cruz,
entre 1905 e 1906, para inspecionar as condições sanitárias dos princi-
pais portos marítimos e fluviais brasileiros, visando a propor um plano
de melhoramentos.73 Em 1906, Antonio Cardoso Fontes foi enviado ao
Maranhão para combater a peste bubônica e, em 1907, o instituto criou,
por solicitação do governador de Minas Gerais, uma filial na recém-
fundada capital do estado, para realizar, sob a direção de Ezequiel Dias,
estudos sistemáticos sobre as doenças locais, especialmente as que ataca-
vam os rebanhos (Benchimol, 1990a; Klein & Thielen, 2003; Starling,
Germano & Marques, 2007). Tais viagens reforçavam a imagem pública
destes cientistas como atores diretamente envolvidos com a solução de
questões sanitárias de interesse nacional.

Estas expedições funcionavam também como ocasiões impulsionadoras
da pesquisa em torno das novas questões da medicina tropical.74 Nesses
canteiros de obras, os pesquisadores realizavam experiências e estudos
sobre temas variados da patologia tropical brasileira, relacionados tanto
aos aspectos médico-sanitários quanto às questões biológicas concernentes
a seus parasitos e vetores. Foi por meio de viagens como estas que Chagas
refez seu vínculo com Manguinhos e com o tema da malária, desenvol-
vendo habilidades e conhecimentos específicos que o levariam à desco-
berta de uma nova doença tropical.

Em 1905, a Companhia Docas de Santos solicitou a Oswaldo Cruz
providências para combater uma epidemia de malária que atacava
os trabalhadores que construíam uma central hidrelétrica em Itatinga,
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município de São Paulo, destinada a abastecer o porto de Santos. Em
função de seus conhecimentos sobre a doença, Chagas, que era então
médico da DGSP, foi requisitado por Cruz para Manguinhos, sendo en-
carregado de coordenar a campanha de profilaxia, a primeira do país
desde que se comprovou o papel dos mosquitos como vetores.75 No início
de 1907, missão semelhante foi iniciada por ele, em parceria com Arthur
Neiva, em Xerém, na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro,     onde a doença
prejudicava os trabalhos de captação de água para a capital federal, rea-
lizados pela Inspetoria Geral de Obras Públicas (Gazeta de Notícias,
1907).76 Em junho daquele ano, igualmente por solicitação de Cruz,
Chagas partiu para o norte de Minas Gerais em nova campanha
antipalúdica, junto a trabalhadores da Estrada de Ferro Central do Brasil
(Chagas, 1906, 1908a, 1909e).77

Desde que o modo de transmissão da malária foi desvendado, ini-
ciou-se o debate sobre os meios para a prevenção e o combate à doença.
Havia dois focos principais: os mosquitos vetores e o indivíduo portador
do parasito. As ações contra os insetos contemplavam métodos de nature-
za ofensiva e defensiva. O primeiro era o combate direto aos anofelinos,
mediante campanhas, de feição militar, visando a sua eliminação. As “bri-
gadas contra os mosquitos”, termo cunhado por Ronald Ross,     deveriam
atacá-los em seu estágio aquático, tanto por meio de aplicação de substân-
cias tóxicas visando a eliminar as larvas (como o petróleo ou o Verde
Paris, composto arsênico desenvolvido na década de 1920) quanto pela
drenagem dos terrenos alagadiços que pudessem servir-lhes de habitat.78

As medidas defensivas consistiam na proteção individual e coletiva con-
tra os mosquitos, através de cortinados nas camas e telas nas portas e
janelas das casas. As ações dirigidas ao parasito (profilaxia específica ou
terapêutica), preconizadas por Robert Koch, se davam mediante a ingestão
de quinina, visando tanto a prevenir a infecção quanto a eliminar o
hematozoário do sangue. De modo geral, os ingleses e os norte-america-
nos concentravam seus programas no ataque ao vetor, enquanto os ale-
mães, os italianos e os franceses privilegiavam a ação germicida da quini-
na (Worboys, 1997).79

Nas campanhas que comandou, Chagas procurou colocar tais dire-
trizes em prática, implementando, sobretudo, a quininização e a proteção
dos indivíduos contra os mosquitos (Chagas, 1906, 1908a, 1909f). Desde a
experiência em Itatinga, ele formulou o princípio de que o ataque direto
ao mosquito não deveria restringir-se às ações antilarvárias, tanto por
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causa das restrições para sua realização em locais em que obras de sane-
amento eram impraticáveis como porque acreditava que os insetos deve-
riam ser combatidos principalmente em sua forma adulta, alada, no inte-
rior dos domicílios. Era nestes espaços que, na maior parte das vezes,
ocorriam a contaminação do mosquito pelo doente parasitado e a infec-
ção do indivíduo são. Ou seja, segundo Chagas (1906: 42), a malária era
“uma moléstia essencialmente de contágio domiciliário”. Ele observou
que, depois de picarem suas vítimas no interior das habitações, os mos-
quitos adquiriam um peso que os fazia permanecer ali por um longo
tempo, digerindo o sangue e maturando os ovos. Desse modo, a destrui-
ção dos mosquitos alados deveria ser feita mediante a fumigação de subs-
tâncias inseticidas, como o enxofre e o piretro, no interior destes ambi-
entes (Chagas, 1906).80 Este método, que décadas mais tarde seria usado
em larga escala com os inseticidas sintéticos de ação residual, como o
DDT, foi aplicado em Itatinga com “resultados favoráveis”, na avaliação
de Chagas (1906: 35).81

Se, na tese de doutoramento, Chagas havia articulado seus conhe-
cimentos em microbiologia e em medicina tropical ao domínio da clínica
médica, as campanhas contra a malária levaram-no a direcionar tais co-
nhecimentos a uma outra frente fundamental de aplicação das ‘conquis-
tas do laboratório’: as ações de saúde pública. Ele enfatizava a importân-
cia do conhecimento das distintas fases do ciclo evolutivo do hematozoário
para o planejamento das medidas de combate à doença, tanto das que
visavam ao anofelino quanto das que se dirigiam ao doente de malária.
Além disso, apontava a necessidade imperiosa de se conhecer os hábitos
do vetor, terreno no qual ele próprio começava a aventurar-se na ocasião,
estudando os mosquitos existentes nas regiões onde aconteciam as cam-
panhas. Os conhecimentos clínicos e epidemiológicos também constituí-
am elemento a orientar as medidas profiláticas, já que os doentes eram
reservatórios do parasito e, conseqüentemente, fontes de contaminação
do mosquito e de propagação da doença (Chagas, 1906).

Num movimento análogo ao que ocorreu na     trajetória individual
de Chagas, esta ‘ida ao campo’ implementada por Manguinhos – em seu
duplo sentido, pois tais viagens eram dirigidas, sobretudo, para áreas
rurais do país, num movimento que se intensificaria na década seguinte
– foi um caminho privilegiado para ampliar a base social e cognitiva de
seu projeto institucional. Para Sandra Caponi (2002), este foi um fator
decisivo para que a instituição se pusesse no caminho do que Anne-Marie
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Moulin (1996) chama de perspectiva global e ambientalista da medicina
tropical, estruturada nas complexas interações entre parasitos, insetos e
populações, tanto do ponto de vista biológico quanto no que concerne
aos aspectos sociais.82

Tais campanhas materializavam, emblematicamente, os três pilares
que, segundo Stepan (1976: 102), sustentaram a construção e a reprodu-
ção de Manguinhos como instituição de pesquisa científica capaz de so-
breviver aos objetivos utilitaristas restritos que justificaram sua criação:
a) uma relação com o governo e outros órgãos públicos e privados em
que estes ‘clientes’ se beneficiavam concretamente do conhecimento pro-
duzido pelos cientistas; b) a capacidade de recrutar e treinar profissio-
nais para a pesquisa; c) o desenvolvimento de uma agenda de investiga-
ções que, voltada para os problemas brasileiros, se associava a questões
mais amplas da agenda científica internacional, não se restringindo em
demasia a preocupações locais.

O Instituto Oswaldo Cruz e a Medicina Tropical

A campanha contra a malária realizada por Chagas no norte de
Minas entre 1907 e 1908 ocorreu num momento de grande importância
na trajetória do Instituto de Manguinhos: a conquista de um arcabouço
institucional que permitiu a sua transformação num centro de produção
de imunobiológicos mas também de pesquisa e de ensino em medicina
tropical. Em 1906, último ano do governo de Rodrigues Alves, quando
foi proclamado o sucesso de Oswaldo Cruz no combate à febre amarela e
à peste bubônica no Rio de Janeiro,83 foi enviado ao Congresso Nacional
um projeto de lei que transformava o Soroterápico em Instituto de Medi-
cina Experimental de Manguinhos, “legitimando as funções que, na prá-
tica, já exercia” (Benchimol & Teixeira, 1993: 25). Contudo, as resistên-
cias foram grandes e sua aprovação só se deu dois anos depois, graças à
repercussão da conquista, por Manguinhos, da medalha de ouro no XIV
Congresso Internacional de Higiene e Demografia realizado em Berlim,
em setembro de 1907. Nessa ocasião, além dos resultados da campanha
contra a febre amarela no Rio de Janeiro, a instituição deu grande desta-
que ao que se considerou a primeira grande descoberta científica de
Manguinhos no terreno da medicina tropical: o estudo de Henrique
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Aragão sobre o ciclo evolutivo do parasito da malária aviária, que contri-
buía para elucidar aspectos fundamentais dos ciclos parasitários nos hos-
pedeiros vertebrados (Fonseca Filho, 1974).

Em seu retorno ao Brasil, Oswaldo Cruz foi recebido como herói
da ciência nacional: “O Rio de Janeiro, que se tornara a ‘Paris das Amé-
ricas’, agora tinha seu ‘Pasteur’ para canonizar” (Benchimol & Teixeira,
1993: 25). Em dezembro de 1907, sancionou-se o decreto que transfor-
mava Manguinhos em Instituto de Patologia Experimental. Em março
de 1908, o regulamento pelo qual passava a chamar-se Instituto Oswaldo
Cruz (IOC) trouxe maior autonomia administrativa e orçamentária, reti-
rando-o da alçada da DGSP para uma vinculação direta ao Ministério da
Justiça e Negócios Interiores. A autorização para vender os produtos
biológicos fabricados na instituição foi fundamental para proporcionar
maior flexibilidade financeira. Esta, por sua vez, impulsionou a ampliação
de seu quadro de pessoal.84 As atividades de ensino também se expandi-
ram, com a criação, naquele ano, do chamado Curso de Aplicação, que
oferecia treinamento em microbiologia e em zoologia médica visando à
formação de pesquisadores no campo da medicina experimental. Sob
estas novas condições institucionais, Manguinhos caminharia rumo a uma
maior especialização de suas áreas de pesquisa. Os investimentos iriam
incidir especialmente na protozoologia, que cada vez mais constituía o
caminho privilegiado para o reconhecimento científico da instituição
(Fonseca Filho, 1974; Stepan, 1976; Benchimol, 1990a; Benchimol &
Texeira, 1993; Benchimol & Sá, 2005).

Segundo Benchimol e Teixeira (1993), um dos fatores que propi-
ciou esta orientação foi o acúmulo de trabalhos que os pesquisadores
haviam produzido em temas centrais a esta área, como a evolução de
parasitos em seus hospedeiros, a sistemática e a biologia dos transmisso-
res e a profilaxia da malária. A polivalência das atividades na instituição,
que tornava os pesquisadores extremamente versáteis, favoreceu este pro-
cesso.85 Em 1908, além do reforço no estudo de protozoários e insetos-
vetores propiciado com a contratação de Lutz, a instituição se beneficiou
da presença de dois professores do Instituto de Doenças Marítimas e
Tropicais de Hamburgo (Institut für Schiffs- und Tropenkrankheiten),
que estavam na vanguarda da protozoologia alemã.86 Stanislas von
Prowazek, discípulo e sucessor de Fritz Schaudinn no Instituto de Ham-
burgo, e o químico Gustav Giemsa, autor do método de coloração mais
utilizado para a observação de hematozoários, foram contratados para
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um estágio de seis meses na instituição.87 No ano seguinte, outro concei-
tuado protozoologista alemão, Max Hartmann (do Instituto de Moléstias
Infecciosas de Berlim), também viria se integrar, pelo mesmo período de
tempo, à equipe de Manguinhos.88

A trajetória pela qual o Instituto Soroterápico Federal, criado sob
o figurino pasteuriano, ampliou-se de modo a tornar-se um centro de
medicina experimental especializado no estudo das doenças tropicais nos
remete à questão das relações entre microbiologia e medicina tropical,
que tem recebido ênfase na historiografia recente. John Farley (1992)
e Michael Worboys (1996, 1997) analisam como a medicina tropical
mansoniana constituiu-se não como simples aplicação da teoria dos
germes para a compreensão das doenças existentes nos trópicos, e sim
mediante um processo de substantiva diferenciação em relação à bacterio-
logia. O argumento de Manson (1897, 1903), ao defender a criação da
disciplina, era o de que sua especificidade derivava da natureza peculiar
das doenças ditas tropicais. As doenças bacterianas, objeto da
microbiologia, seriam ‘cosmopolitas’, uma vez que seus patógenos, por
não terem vida longa fora do corpo humano, não eram afetados pelo
clima ou por condições geográficas. Já as doenças tropicais comporiam
uma categoria distinta, relativa às enfermidades parasitárias, cuja trans-
missão dependia de que o ciclo de seus patógenos (protozoários ou
helmintos) se completasse no interior de um vetor. Nesse sentido, eram
geograficamente situadas, na medida em que a existência e distribuição
de seus vetores-hospedeiros, bem como as condições para os ciclos para-
sitários, dependiam de fatores climáticos e ambientais peculiares aos tró-
picos. A complexidade dos elos que ligavam parasitos, hospedeiros e
ambiente também era um fator a diferenciar as doenças tropicais das
enfermidades bacterianas transmitidas pela água ou pelo ar.

Segundo Farley (1992), a medicina tropical mansoniana, ao afirmar
a existência de dois tipos diferentes de doenças, as bacterianas/cosmopoli-
tas e as parasitárias/tropicais, reforçou as fronteiras que, ao longo do sécu-
lo XIX, separavam a parasitologia (associada fortemente à helmintologia)
do mundo das doenças infecciosas, impedindo a formulação de uma teoria
parasitária geral das doenças. Worboys (1996) afirma que tal visão subesti-
ma a maleabilidade das teorias dos germes ao final do século XIX (que
compreendiam tanto bactérias quanto vermes e protozoários, vistos como
parasitos na medida em que eram organismos que se desenvolviam no
interior do corpo humano). Segundo ele, a distinção entre doenças
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bacterianas e doenças parasitárias foi estabelecida e legitimada pela medi-
cina tropical mansoniana. Foi somente com a descoberta do papel dos
vetores/hospedeiros intermediários na transmissão da malária, marco
fundamental para a especialidade proposta por Manson, que a diferencia-
ção entre parasitologia e bacteriologia se estabeleceu, não apenas por
fatores cognitivos relativos à compreensão da natureza das doenças, mas,
sobretudo, em função dos interesses políticos e práticos que envolviam a
expansão imperial e a prática médico-sanitária nas colônias.

As fronteiras estabelecidas pela nova especialidade da medicina tro-
pical expressavam estratégias de demarcação politicamente orientadas,
tanto no âmbito interno da medicina quanto no que dizia respeito ao
contexto de expansão imperialista e ao próprio desenvolvimento econô-
mico-social europeu (Worboys, 1997). Segundo Stepan (2001), um dos
fatores determinantes para que, ao final do século XIX, se aprofundasse
a noção de uma nosologia peculiar nos trópicos, em contraposição aos
climas temperados, foi a expressiva queda na mortalidade e na morbidade
nos países industrializados europeus, derivada de intervenções sanitári-
as e também do próprio desenvolvimento econômico-social. Tal processo
teria levado a uma reconceituação de muitas doenças infecciosas comuns
na Europa e que, a partir de então, passariam a ser vistas como funda-
mentalmente tropicais e ‘estrangeiras’.

O próprio Manson reconheceu que o termo ‘doenças tropicais’ era
“mais conveniente do que acurado”, pois poucas doenças poderiam ser
consideradas, efetivamente, restritas aos trópicos (Manson, 1903: IX).
Na introdução de Tropical Diseases: a manual of the diseases of warm
climates, ele declarou: “If by ‘tropical diseases’ be meant diseases peculi-
ar to, and confined to, the tropics, then half a dozen pages might have
sufficed for their description; for, at most, only two or three comparatively
unimportant diseases strictly deserve that title” (Manson, 1903: IX).89

A malária, por exemplo, considerada um modelo para a noção de
‘doença tropical’ e definida por Manson (1897) como ‘o grande flagelo
da humanidade’,     havia sido endêmica na Europa (Worboys, 1997).

A necessidade da especialidade era dada, acima de tudo, conforme
enfatizou em sua aula de 1897, pela perspectiva de prover, aos médicos e às
autoridades que atuavam nas colônias tropicais, os conhecimentos necessá-
rios para diagnosticar e lidar com as doenças que, concretamente, eles
enfrentavam nessas áreas, conhecimentos estes que não eram oferecidos
nos cursos médicos até então existentes (Manson, 1897).90 Tais interesses
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em imprimir maior eficácia ao empreendimento imperial nas colônias fo-
ram a base para que, diferentemente da microbiologia, que se incorporou
rapidamente à formação e à prática médicas, a medicina tropical britânica
se institucionalizasse não como treinamento complementar, mas como for-
mação pós-graduada, em instituições especializadas, num processo de
autonomização no próprio campo médico (Farley, 1992; Worboys, 1996).91

Sandra Caponi (2002) também sublinha os elementos de
descontinuidade entre a microbiologia e a medicina tropical, reiterando
que não existiu uma relação de derivação lógica e necessária entre o pro-
grama pasteuriano e os estudos baseados no reconhecimento dos artrópodes
como vetores. A emergência da medicina tropical exigiu, segundo a auto-
ra, uma reorganização do saber a partir da associação com disciplinas (como
a entomologia, a história natural e a protozoologia), métodos e modos de
produção do conhecimento bastante diferentes dos que eram praticados
pelos ‘caçadores de micróbios’, vindo a constituir-se em outro modelo de
inteligibilidade das doenças e de seus meios de prevenção.

Contudo, na passagem do século XIX ao XX, o interesse em
aprofundar os estudos sobre a patologia tropical nas colônias – onde
enfermidades, como a doença do sono africana, desafiavam os protocolos
de pesquisa tradicionais da microbiologia – fez com que instituições
pasteurianas passassem a incorporar as perspectivas teóricas e
metodológicas, bem como as estratégias políticas, da medicina tropical
(Caponi, 2002). Este movimento expressou-se, como aponta Anne-Marie
Moulin (1996), nas missões científicas enviadas pelo Instituto Pasteur de
Paris às colônias francesas no norte da África.92 Em 1907/1908, Alphonse
Laveran formalizou-o ao criar, naquele instituto, um serviço especial ba-
seado em três seções: protozoologia, microbiologia e entomologia médi-
ca. Em 1908, juntamente com o protozoologista Félix Mesnil, ele criou a
Société de Pathologie Exotique e o Bulletin de Pathologie Exotique. Des-
de então, esta foi uma tendência cada vez mais marcante das pesquisas
realizadas pelos herdeiros de Pasteur. A complementaridade entre
microbiologia e medicina tropical surgiu também em função da relação
com a política e com as questões de saúde pública locais que os pasteurianos
estabeleceram nos trópicos. O combate aos vetores era visto como mais
uma arma a somar-se às vacinas e aos soros na perspectiva ‘missionária’
da ciência médica européia, justificadora das ações do chamado ‘imperi-
alismo construtivo’, pelo qual a presença dos europeus nas colônias sig-
nificaria o aporte dos benefícios da ‘civilização’ (Moulin, 1996).
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A conciliação foi exatamente o que marcou, segundo Caponi (2002),
as relações entre microbiologia e medicina tropical no Brasil. A incorpo-
ração desses novos modelos de conhecimento médico se deu, segundo a
autora, em dois momentos distintos, aos quais estiveram subjacentes dife-
rentes maneiras de se pensar a natureza da patologia nacional. Primeira-
mente, a criação dos institutos bacteriológicos de São Paulo e de
Manguinhos significou um cancelamento da dimensão nacional/particu-
larizada da nosologia brasileira, na medida em que, opondo-se à prima-
zia do clima como elemento de causalidade das doenças, a microbiologia
demonstrava que muitas das enfermidades tidas como peculiares aos cli-
mas quentes e ao Brasil eram parte integrante de um quadro internacio-
nal de doenças, como o cólera, a peste e outras doenças bacterianas.
Num momento seguinte, a partir do reconhecimento da teoria do inseto-
vetor, já não se tratava mais de afirmar que no Brasil ocorriam as mesmas
doenças que na Europa, mas justamente de chamar a atenção para o fato
de que as doenças aqui assumiam certas peculiaridades, relacionadas,
sobretudo, a seus transmissores. Segundo Caponi, a trajetória de Oswaldo
Cruz expressou justamente estes dois momentos no deslocamento de seus
principais interesses de estudo. Enquanto na última década do século
XIX seus trabalhos focalizavam questões como o papel da água na trans-
missão de doenças infecciosas, especialmente o cólera – ‘doença cosmo-
polita’ por excelência, emblema do programa pasteuriano –, nos primei-
ros anos do século XX suas pesquisas passaram a incidir sobre os vetores
de doenças tropicais, como a malária e a febre amarela.

A hipótese de Caponi (2002) é a de que tal processo, apesar das
fases distintas, teria conduzido não a uma diferenciação entre as tradi-
ções da microbiologia e da medicina tropical mansoniana, mas a que elas
se imbricassem, de modo a dar resposta aos problemas constituídos pelas
enfermidades tropicais.93

A trajetória de Manguinhos foi emblemática desta associação.
Assim como os trabalhos de Lutz, os estudos de Carlos Chagas, sublinha
a autora,

(…) se sitúan en esse mismo espacio de intersección donde se
entrecruzan dos tipos de saber y dos programas de investigación
que no siempre pudieran convivir pacificamente. Los estúdios
microbiológicos de laboratório (muchos de los cuales ocurríam
dentro de los hospitales o en espacios anexos a los mismos) y los
estudios entomológicos de campo, basados en el modelo
classificatório de los naturalistas. (Caponi, 2002: 123)94
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Esta é uma chave interpretativa interessante para pensar as cir-
cunstâncias históricas específicas pelas quais as novas teorias médicas
produzidas na Europa, na passagem do século XIX para o XX, foram
apropriadas pelos pesquisadores brasileiros no contexto particular de
institucionalização da ciência nacional. A associação entre microbiologia
e medicina tropical derivou-se do próprio caminho de legitimação social
da medicina experimental no Brasil (referido, por sua vez, ao padrão
geral de institucionalização da ciência brasileira), ou seja, um caminho
em que os diferentes tópicos do conhecimento científico convergiam na
perspectiva de serem vistos como relacionados a questões tidas como so-
cialmente relevantes no âmbito do projeto nacional de modernização.

A possibilidade de articular conhecimento biológico, conhecimen-
to médico e ações sanitárias em torno dos temas concretos da patologia
brasileira conferia justificativa social e possibilidade de integração aos
estudos sobre os múltiplos aspectos da relação entre microorganismos,
insetos e doenças. Assim, poderíamos dizer que a inspiração, por parte
do Instituto de Manguinhos, no modelo do Instituto Pasteur, assumiu,
em 1908, um sentido bem mais amplo do que o da associação entre pes-
quisa, ensino e produção, tradicionalmente apontada pelos historiado-
res: tratava-se de um movimento de adequação da microbiologia aos ru-
mos da medicina tropical. E, neste caso, também numa analogia ao que
ocorreu com o Instituto Pasteur, a ‘ida ao campo’, motivada pela associa-
ção entre ciência, política e demandas sociais e econômicas, garantiu o
caminho dos nossos pasteurianos na trilha da medicina tropical. Esta
vinculação entre laboratório e campo, como forma de articular a ciência
de Manguinhos à sociedade brasileira, conformou os balizamentos
cognitivos e sociais que enquadrariam o objeto ao qual Chagas dedicaria
sua vida a construir.

Descoberta no Interior de Minas: um vetor,
um parasito e uma nova doença tropical
(1908-1909)

Em junho de 1907, Chagas foi designado para combater uma epi-
demia de malária que grassava no norte de Minas Gerais, entre Corinto e
Pirapora, paralisando as obras de prolongamento da Estrada de Ferro
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Central do Brasil, principal eixo de escoamento da produção agrícola
para exportação.95 No povoado de São Gonçalo das Tabocas (situado às
margen do rio das Velhas e que, com a inauguração da estação ferroviá-
ria, em 1908, passou a denominar-se Lassance, em homenagem ao enge-
nheiro Ernesto Antônio Lassance Cunha), ele improvisou um laborató-
rio num vagão de trem, que também usava como dormitório. Enquanto
coordenava as atividades de profilaxia, costumava observar e examinar
espécies da fauna brasileira, graças a seu crescente interesse pela
entomologia e pela protozoologia. Em 1908, ao examinar o sangue de
um sagüi (Callithrix penicillata), identificou um protozoário do gênero
Trypanosoma, que batizou de Trypanosoma minasense. A nova espécie
era um parasito habitual, não patogênico, do macaco (Chagas, 1908b).

Na época, o estudo dos tripanossomas estava na ordem do dia, so-
bretudo porque se demonstrara que, além de doenças animais, eles tam-
bém eram patogênicos para o homem (Sá, 2005). A partir de 1901, a enfer-
midade conhecida como ‘doença do sono’ ou ‘letargia dos pretos’ espraiou-
se na África Central e Oriental em intensa epidemia, fazendo com que os
países europeus que tinham colônias na região enviassem comissões para
estudar o assunto e propor medidas de controle. Segundo Worboys (1997),
este foi um importante caso para testar os preceitos da nova especialidade
da medicina tropical. Corroborando o modelo do parasito-vetor, David
Bruce demonstrou, em 1903, tratar-se de uma doença causada por
tripanossoma e transmitida pela mosca tse-tsé (Lyons, 1992; Worboys,
1997).96 Além dos aspectos médico-sanitários, a tripanossomíase africana
despertou grande interesse em função das questões específicas e comple-
xas que trazia às teorias sobre os ciclos evolutivos dos protozoários. Lutz,
que havia estudado tripanossomas em laboratórios europeus, começou a
pesquisá-los no Brasil em 1907, ao ser comissionado pelo governo do Pará
para investigar uma enfermidade de cavalos na ilha de Marajó, conhecida
como ‘mal de cadeiras’, causada por um tripanossoma e transmitida por
uma mosca (Benchimol & Sá, 2005).

O assunto era particularmente importante para os protozoologistas
alemães seguidores de Schaudinn, entre os quais Prowazek, que, presen-
te em Manguinhos desde julho de 1908, acompanhou de perto as desco-
bertas feitas por Chagas neste terreno. O estudo dos tripanossomas foi o
caminho específico, segundo Magali Romero Sá (2005), pelo qual a
protozoologia alemã exerceu um papel decisivo na organização e na con-
solidação da medicina tropical no Instituto Oswaldo Cruz. Prowazek,
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que era chefe do laboratório de protozoários do Instituto de Doenças
Marítimas e Tropicais de Hamburgo, tinha experiência no estudo destes
microorganismos a partir das pesquisas que realizara com Schaudinn
(que, em 1904, havia publicado importante trabalho sobre tripanossomas
de pássaros) e das investigações que ele próprio desenvolvera em 1905.
Ao chegar em Manguinhos, trouxe, para experiências, alguns animais
infectados por um tripanossoma patogênico para cavalos. Naquela oca-
sião, comunicou aos colegas que acabara de ser anunciada na Alemanha
a descoberta de uma nova espécie de tripanossoma num macaco brasileiro
exibido num circo.     Assim, tudo indica que Chagas já conhecia estudos de
tripanossomas ao realizar as pesquisas que o levariam, em Lassance, ao
encontro não apenas do minasense, mas de um outro tripanossoma, iden-
tificado logo depois e que viria a compor a descoberta que o consagraria
como cientista (Sá, 2005).

O início da seqüência que conduziria a este segundo tripanossoma
revela outro aspecto do olhar qualificado de Chagas: além da busca por
parasitos, o interesse por artrópodes que pudessem servir-lhes de vetores.
Numa viagem a Pirapora, Chagas e Belisário Penna (médico da DGSP
que o acompanhou na missão) pernoitaram, junto com os engenheiros
da ferrovia, num rancho às margens do riacho Buriti Pequeno (Imagem
3). Foi ali que Belisário Penna capturou alguns exemplares de um inseto
sugador de sangue muito comum na região, sobre o qual lhes havia fala-
do o chefe da comissão de engenheiros, Cornélio Homem Cantarino
Mota.97 Era conhecido vulgarmente como ‘barbeiro’, pelo hábito de pi-
car o rosto de suas vítimas enquanto dormiam.98 Proliferava “nas habita-
ções pobres, nas choupanas de paredes não rebocadas e cobertas de ca-
pim”, atacando o homem à noite, “depois de apagadas as luzes, [e] ocul-
tando-se, durante o dia, nas frestas das paredes, nas coberturas das casas,
em todos os esconderijos, enfim, onde possa encontrar guarida” (Cha-
gas, 1909d: 159). Aquele tipo de inseto nunca tinha chamado a atenção
dos cientistas como possível vetor de infecções, pois a maioria das espéci-
es da família dos Reduviidae se alimenta da seiva de plantas (Sá, 2005)
(Imagem 5).99

Sabendo da “importância de insetos sugadores de sangue em pato-
logia humana e veterinária, como transmissores de espécies mórbidas
parasitárias” aos homens e aos animais, Chagas examinou alguns barbei-
ros e encontrou, em seu intestino, formas flageladas de um protozoário,
com certas características que o fizeram pensar que poderia tratar-se de
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“um parasito natural do inseto ou (...) uma fase evolutiva de um
tripanossoma de vertebrado” (Chagas, 1910b: 423). Quanto a esta segun-
da hipótese, a primeira suspeita foi a de que poderia ser o próprio
Trypanosoma minasense, sendo o barbeiro, portanto, o vetor que o trans-
mitiria aos sagüis (Chagas, 1911c: 221).

Por não dispor em Lassance de condições experimentais para
elucidar a questão (uma vez que os macacos da região estavam contamina-
dos pelo minasense), Chagas enviou a Manguinhos alguns daqueles inse-
tos. Oswaldo Cruz os fez picarem sagüis criados em laboratórios (e, por-
tanto, livres de qualquer infecção). Cerca de um mês depois, encontrou
formas de tripanossoma no sangue de um dos animais, que havia adoeci-
do. Voltando ao instituto, Chagas constatou que o protozoário não era o
minasense, mas uma nova espécie de tripanossoma, à qual batizou de
Trypanosoma cruzi, em homenagem ao mestre (Imagem 6).100 A nota anun-
ciando esta descoberta foi redigida em Manguinhos em 17 de dezembro
de 1908 e publicada nos Archiv für Schiffs- und Tropen-Hygiene, revista
do Instituto de Doenças Marítimas e Tropicais de Hamburgo (Chagas,
1909a).101

Sob a orientação de Prowazek, Chagas iniciou estudos sistemáticos
sobre o ciclo evolutivo do novo parasito, que, em cumprimento a dois
postulados de Koch, mostrou-se capaz de infectar experimentalmente
cães, cobaias e coelhos e de ser cultivado em agar-sangue.102 Os barbeiros
foram identificados como sendo da espécie Conorhinus megistus (poste-
riormente classificada como Panstrongylus megistus) e passaram a ser
minuciosamente estudados por Neiva, que se tornaria especialista no as-
sunto (Neiva, 1910).103 Em busca de outros hospedeiros vertebrados do
T. cruzi e suspeitando que o homem pudesse ser um deles (hipótese
reforçada por seus conhecimentos sobre a malária, também transmitida
por um inseto hematófago domiciliário e causada por um hematozoário),
Chagas retornou a Lassance. “Dada a preferência do conorhinus pelo
sangue humano, suspeitamos, de acordo com a teoria da evolução
filogenética dos hemoflagelados, pudesse ser parasito do homem o
tripanossoma encontrado no aparelho digestivo daquele hematófago.
Orientamos dest’arte nossas pesquisas (...)” (Chagas, 1909c: 161).104

Com base nestas hipóteses, empreendeu exames sistemáticos de san-
gue nos moradores de casas onde houvesse barbeiros, além de procurar
“a existência de elementos mórbidos característicos de tripanossomíases”
(Chagas, 1909d: 162). Ao examinar animais domésticos, verificou a
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presença do T. cruzi no sangue de um gato. Depois de várias tentativas
sem sucesso, no dia 14 de abril de 1909, encontrou finalmente o parasito
no sangue de uma criança febril.105 Em ‘nota prévia’ escrita em Lassance
no dia seguinte e enviada ao Brazil-Medico, uma das principais e mais
difundidas revistas médicas do país na época, anunciou sua descoberta:

Num doente febricitante, profundamente anemiado e com
edemas, com plêiades ganglionares engurgitadas, encontramos
tripanossomas, cuja morfologia é idêntica à do Trypanosoma cruzi.
Na ausência de qualquer outra etiologia para os sintomas mórbi-
dos observados e ainda de acordo com a experimentação anterior
em animais, julgamos tratar-se de uma tripanossomíase humana,
moléstia ocasionada pelo Trypanosoma cruzi, cujo transmissor é o
Conorhinus sanguissuga (?).106 (Chagas, 1909c: 161)

Berenice, uma menina de dois anos, era o primeiro caso do que
seria considerado, a partir de então, uma nova doença humana.107 O fato
seria imediatamente divulgado também junto à comunidade científica
internacional, mediante publicações nos Archiv für Schiffs- und Tropen-
Hygiene e no Bulletin de la Société de Pathologie Exotique (Chagas,
1909b, 1909g).

Em 22 de abril, ao mesmo tempo que o Brazil-Medico trazia em
suas páginas a descoberta feita em Lassance, ela foi comunicada em ses-
são da ANM por Oswaldo Cruz, que leu trabalho escrito por Chagas,
apresentando uma síntese do processo da descoberta, informações sobre
os hábitos do inseto transmissor (“vorazmente hematófago, atacando como
um verdadeiro flagelo os moradores, impedindo e perturbando o sono”),
dados clínicos sumários sobre a nova entidade mórbida (“que o vulgo
denomina ‘opilação’ e que nada tem que ver clinicamente com a
anquilostomíase”) e características do novo tripanossoma, que “apresenta
pontos inteiramente novos em seu ciclo evolutivo” (Chagas, 1909f: 190).

O episódio foi noticiado na imprensa. Em alguns casos, a exaltação
de “um dos mais belos ornamentos do Instituto Oswaldo Cruz” vinha
acompanhada de algumas imprecisões na tentativa de traduzir, para os
leigos, o significado da descoberta face às teorias científicas do momento.
Na Gazeta de Notícias, afirmando que os estudos de Chagas vinham “re-
volucionar a ciência médica no que diz respeito aos tripanossomas”, o
redator salientava que “as idéias de Mansen [sic], Schaudinn e outros
patologistas eminentes ruíram por terra” (Gazeta de Notícias, 1909: 1).
Depois dos trabalhos anunciando a descoberta, Chagas publicou, em
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agosto de 1909, no primeiro volume das Memórias do Instituto Oswaldo
Cruz, um extenso estudo sobre o novo parasito e seu ciclo evolutivo (Cha-
gas, 1909d).

A descoberta e os estudos em Lassance tiveram um impacto imediato
na carreira do jovem pesquisador do IOC, que alcançou grande proemi-
nência no mundo científico, com efeitos diretos em sua inserção no ins-
tituto. Em março de 1910, Oswaldo Cruz abriu concurso para preen-
cher a vaga de ‘chefe de serviço’, aberta com a ida de Rocha Lima para a
Alemanha. A seleção adotou como critério primordial o mérito científi-
co, auferido pelas publicações dos candidatos, e, em segundo lugar, o
tempo de serviço. Este foi um evento decisivo para a instituição. Segundo
Benchimol e Teixeira (1993), o novo ocupante do cargo era visto como o
mais provável candidato à sucessão de Oswaldo Cruz. Chagas obteve a
primeira colocação. A partir de então, ele de fato iria conquistar cada vez
mais poder nas estruturas internas de Manguinhos.108

Em 26 de outubro de 1910, após publicar os primeiros resultados
de seus estudos clínicos sobre a doença, Chagas foi admitido como mem-
bro titular da ANM, onde proferiu uma conferência detalhando tais es-
tudos (Chagas, 1910b). Nos anos seguintes, seguiria apresentando suas
pesquisas nas principais associações e eventos do campo médico brasilei-
ro, em geral com grande repercussão na imprensa. Em julho de 1911,
realizou conferência na Sociedade de Medicina e Cirurgia de Minas Ge-
rais (Chagas, 1911a), em Belo Horizonte, e, em agosto, retornou à ANM
para outra apresentação (Chagas, 1911b). Em 1912, além de conferência
na Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo (Chagas, 1912b), a
classe médica mineira tornou a ouvi-lo, por ocasião do VII Congresso
Brasileiro de Medicina e Cirurgia, realizado na capital do estado (Cha-
gas, 1912a). Nestas comunicações, publicadas em periódicos médicos,
Chagas apresentou os principais enunciados sobre o quadro clínico e os
aspectos sociais da nova entidade mórbida.

Em meados de 1911, um evento marcou a divulgação da descoberta
e da nova doença no cenário científico internacional. No pavilhão brasilei-
ro da Exposição Internacional de Higiene e Demografia (realizada em
Dresden, Alemanha, e que documentava os trabalhos do Instituto Butantan,
a campanha contra a febre amarela de Oswaldo Cruz na capital federal e as
pesquisas e coleções científicas do IOC), a doença de Chagas teve grande
destaque, evidenciando a centralidade que o tema assumia em
Manguinhos. Vasto material sobre o assunto foi exibido (Imagem 12),
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incluindo imagens cinematográficas feitas em Lassance. O próprio
Oswaldo Cruz registrou seu entusiasmo quanto à repercussão do traba-
lho de seu discípulo: “Com efeito, à Exposição tem ido uma verdadeira
romaria de sábios de toda a Alemanha. (...) ficaram todos encantados
pelos estudos de Chagas. Quando no cinematógrafo viram as fitas dos
doentes de Chagas, não se puderam conter e irromperam em aplausos e
vivas” (Cruz apud     Benchimol & Teixeira, 1993: 45-46).

Em junho de 1912, Chagas foi agraciado com uma importante dis-
tinção no campo científico internacional: o Prêmio Schaudinn, concedi-
do de quatro em quatro anos pelo Instituto de Doenças Marítimas e Tro-
picais de Hamburgo ao melhor trabalho em protozoologia.109 A comissão
formada para a concessão do prêmio, da qual fazia parte Oswaldo Cruz,
era composta pelos mais importantes nomes da microbiologia e da medi-
cina tropical, como Koch (falecido durante o processo do julgamento),
Manson, Ross, Laveran, Metchnikoff, Roux, Golgi e Grassi (Chagas Filho,
1993: 98).110 Na época, Oswaldo Cruz obteve, junto ao governo federal,
verbas especiais para equipar um pequeno hospital em Lassance, a fim
de sediar os estudos clínicos sobre a nova doença, e para dar início, em
Manguinhos, à construção de um hospital destinado às pesquisas e ao
acompanhamento dos casos identificados no norte de Minas Gerais e em
outras regiões do país (Benchimol, 1990a; Benchimol & Teixeira, 1993).

Sob a liderança de Chagas e com a colaboração de vários pesquisa-
dores associados à Comissão de Profilaxia e Assistência Médica da Molés-
tia de Chagas, criada no IOC, a nova tripanossomíase passou a ser estu-
dada em seus vários aspectos, como as características biológicas do vetor,
do parasito e de seu ciclo evolutivo, o quadro clínico e a patogenia (evo-
lução) da infecção, suas características epidemiológicas, os mecanismos
de transmissão e as técnicas de diagnóstico.111

Os Sentidos da Descoberta

A historiografia sobre a descoberta da doença de Chagas ressalta
sua inscrição no contexto de afirmação e de institucionalização da medi-
cina tropical européia (Benchimol & Teixeira, 1993; Kean, 1997; Perleth,
1997; Coutinho, 1999, 2003; Stepan, 1976, 2001; Delaporte, 2003; Sá,
2005). Stepan (2001: 182) ressalta:
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(…) the discovery of a human disease hitherto unsuspected by
physicians, right at the moment when other parasitic and vector-
born diseases like malaria and African sleeping sickness were
defining the new discipline of tropical medicine, was originally seen
in Brazil as a major medical event.112

Worboys (1997) comenta que a particularidade de Chagas ter iden-
tificado o patógeno e o transmissor antes da descrição clínica da doença
foi mais uma evidência do poder do modelo do parasito-vetor sobre o
qual estava estruturada a medicina tropical mansoniana. Delaporte (2003)
sublinha que a escola alemã de protozoologia foi determinante para as
proposições de Chagas quanto ao ciclo evolutivo do T. cruzi. Sá (2005)
argumenta que o estreito intercâmbio entre Manguinhos e a protozoologia
alemã constituiu uma via de mão dupla: ao mesmo tempo em que tal ver-
tente da medicina tropical propiciou os referenciais teóricos de Chagas, os
conhecimentos que o cientista brasileiro produziu, especialmente sobre
o novo parasito, vieram elucidar aspectos centrais e ainda controversos
daquele emergente campo do saber (sobretudo quanto ao estudo das do-
enças causadas por tripanossomas), contribuindo para o processo de
legitimação da própria especialidade.

Este aspecto pode ser identificado nos estudos de 1909 sobre as
características biológicas do T. cruzi e “o modo de evolver todo particu-
lar deste protozoário” tanto no organismo dos hospedeiros vertebrados
(entre os quais o homem) quanto no do inseto transmissor (Chagas, 1909c:
161). O novo parasito foi o primeiro tema de pesquisa ao qual Chagas se
dedicou sistematicamente, antes mesmo de se lançar ao estudo clínico da
nova entidade mórbida. Para isso, contou com a colaboração de Max
Hartmann, presente em Manguinhos desde maio de 1909. No trabalho
publicado no primeiro volume das Memórias do Instituto Oswaldo Cruz,
explicita-se sua filiação a vários enunciados e teorias propostos pela esco-
la de Schaudinn, Prowazek e Hartmann (Chagas, 1909d).

Segundo Chagas, o estudo do novo parasito trazia contribuições
importantes aos debates sobre a classificação dos protozoários. Ao encon-
trar, no tecido pulmonar de animais infectados experimentalmente no
laboratório, formas que julgou resultantes de divisão múltipla
(esquizogonia) do parasito, ele estabeleceu uma diferença substantiva em
relação aos tripanossomas até então conhecidos, cuja multiplicação se dava
por divisão binária. Assim, considerou que deveria ser criado um novo
gênero (Schizotrypanum) para classificar aquela espécie, que passou a
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denominar Schizotrypanum cruzi. Esta noção de reprodução
esquizogônica, abandonada em 1913, teria importantes conseqüências
para o diagnóstico da doença. Chagas afirmava também que, além da
esquizogonia, outras características do parasito vinham confirmar a teo-
ria de Schaudinn sobre o parentesco estreito entre os tripanossomas e os
hemosporídios (protozoários que se reproduzem no interior das hemácias,
entre os quais o parasito da malária), até então tidos como autônomos e
bem delimitados. A descoberta viria, assim, dar suporte à proposta de
Hartmann para que os hemosporídios e os tripanossomas fossem reuni-
dos sob a nova ordem dos Binucleatta (Chagas, 1909d).113

Contudo, como salienta Sá (2005), o aspecto mais importante deste
trabalho para o debate da medicina tropical foi sua contribuição para o
entendimento do papel dos insetos hematófagos na transmissão de
tripanossomas de vertebrados. Embora se acumulassem evidências nesta
direção, o tema era controverso e ainda não se aceitava que estes insetos
funcionassem como hospedeiros intermediários para os tripanossomas,
que neles cumpriam parte de seu ciclo evolutivo. Acreditava-se que as
moscas tsé-tsé eram meros transmissores mecânicos do parasito causador
da tripanossomíase africana. Justamente em 1909, o alemão Friedrich
Kleine publicou um trabalho contestando esta hipótese. Reportando-se à
controvérsia, Chagas afirmou que suas investigações sobre a evolução do
S. cruzi no organismo do barbeiro vinham produzindo resultados de
interesse “para as questões de doutrina relativas ao mecanismo da transmis-
são dos hemoflagelados pelos invertebrados” e, apesar dos pontos ainda
não esclarecidos, elucidavam “muitos fenômenos até aqui obscuros, do
papel dos hospedeiros intermediários nas tripanossomíases” (Chagas,
1909d: 181).

Seu trabalho endossava a tese de Kleine, compartilhada por
Schaudinn, Prowazek e outros cientistas, de que a transmissão dos
tripanossomas não se dava de modo mecânico, mas dependia de uma
relação biológica fundamental entre o parasito e o vetor, conforme o
modelo preconizado por Manson.114 Assim, concluía Chagas (1909d: 213):

Fica, destarte, excluído o papel mecânico exclusivo do hemíptero,
e mesmo que esse possa atuar como simples veiculador na transmis-
são imediata do parasito, o que nunca verificamos, a função principal
será de hospedeiro intermediário, no qual o flagelado passa por ciclo
evolutivo, que se completa no prazo mínimo de 10 dias.
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A contribuição de Chagas foi divulgada na comunidade científica
alemã pelo próprio Prowazek, logo após seu regresso para aquele país.
O cientista brasileiro ingressou ativamente na busca de soluções para os
‘quebra-cabeças’ da medicina tropical, mediante uma interlocução com
os pesquisadores alemães que, como aponta Sá (2005), forneceram-lhe a
base científica e a legitimidade para construir sua própria atuação na-
quele campo.115

Conforme Stepan (1976: 117), apesar da descoberta de Chagas ser
uma contribuição científica original, os brasileiros começaram a inves-
tigar segundo linhas já estabelecidas: “era muito menos provável que,
se a microbiologia estivesse em sua infância em 1900, a comunidade
científica brasileira possuísse os recursos intelectuais e profissionais para
contribuir frutiferamente no desenvolvimento do campo”. Na mesma
direção, Simon Schwartzman (1979: 136) sublinha que a ciência brasi-
leira “de qualidade” feita no início do século XX era “ciência de tipo
‘normal’, de consolidação, em função de cânones de trabalho já bem
estabelecidos, e não uma ciência ‘de ponta’, de abertura de novas fron-
teiras de conhecimento”.

A literatura recente vem questionando tal concepção, mostrando
que a ciência médica européia baseada nas novas doutrinas do final do
século XIX (tanto a microbiologia como, sobretudo, a medicina tropical)
não estava, nos primeiros anos do século XX, tão estabilizada (Arnold,
1996a). Além disso, tem-se enfatizado que, embora recorrendo a concei-
tos e teorias elaborados nos centros científicos no exterior, alguns cientis-
tas brasileiros tiveram papel importante não apenas na recepção, mas
também no que diz respeito à produção e à validação desses conhecimen-
tos. Os trabalhos de Chagas, como os de Lutz, exemplificam esta partici-
pação ativa da ciência brasileira – ainda que de segmentos restritos – na
construção e no reconhecimento daquele campo médico-científico
(Benchimol & Sá, 2005, 2006; Sá, 2005).

Outro aspecto salientado pelos historiadores é a importância da
descoberta da doença de Chagas como fonte de legitimação, visibilidade
e recursos, materiais e simbólicos, para o projeto institucional de Oswaldo
Cruz (Stepan, 1976, 2001; Schwartzman, 1979; Benchimol & Teixeira,
1993). Benchimol e Teixeira (1993: 49) enfatizam que o principal efeito
da descoberta em Lassance foi a consolidação da protozoologia – “terri-
tório cognitivo e institucional no qual se insere a descoberta” – como
área de concentração das pesquisas do IOC, bem como o impulso ao
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reconhecimento de Manguinhos na comunidade científica internacional
como centro de investigação sobre doenças tropicais.

Uma das várias evidências do empenho de Oswaldo Cruz em realçar
a obra de Chagas, dentro e fora do país, como emblema da ‘excelência’ de
Manguinhos e da própria ciência nacional foi a ênfase com que a ela se
referiu em conferência pronunciada na Biblioteca Nacional em 1915, na
qual enumerou as principais conquistas brasileiras no campo da
protozoologia. O diretor do IOC acentuou o que se tornaria um dos
elementos mais evocados pelos que, como ele, glorificariam o ‘grande
feito’ de Chagas: tratava-se de um feito único na história da medicina, em
que o mesmo pesquisador identificara o vetor, o agente e a doença huma-
na por este causada.

Dentre as doenças de protozoários de que tratamos, a que entre
todas apresenta maior importância, no ponto de vista em que nos
colocamos – moléstias cujo estudo foi feito no Brasil – é
indubitavelmente a Tripanossomíase americana, muito merecida-
mente denominada ‘moléstia de Carlos Chagas’, como justa ho-
menagem prestada a seu descobridor. (...) Nunca, até agora, nos
domínios das pesquisas etiológicas, se tinha feito descoberta tão
completa e tão brilhante em tão curto prazo, e, o que é mais, por
um só experimentador. A descoberta da moléstia de Chagas, tal
como foi feita, é a demonstração prática e brilhante do axioma do
imortal Francisco de Castro, que pontificava: só é ciência por fora
aquilo que é lógica por dentro. (Cruz, 1915: 353-354)

Por sua vez, sob a retórica de quem se colocava como discípulo,
Chagas também imputava à descoberta o sentido maior de representar a
‘escola de Oswaldo Cruz’. Suas primeiras palavras na ANM, quando foi
recebido como membro titular, reiteraram:

Pertencem (...) ao Instituto de Manguinhos os resultados que tão
generosamente quisestes premiar, sendo bem diminuta a parte
que neles me cabe, o simples contingente do esforço pessoal. Tive,
nesse assunto, a felicidade de ser o executor dos conselhos científi-
cos de um mestre a quem todos vós muito prezais e daí, só daí,
qualquer merecimento prático que acaso tenhais querido encon-
trar nesses trabalhos. (Jornal do Commercio, 1910b: 3)

A descoberta e o estudo da tripanossomíase americana foram deci-
sivos para a conformação de um modelo institucional que permitia ao
IOC auferir legitimidade de sua face aplicada, de vinculação às demandas
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sociais, e ao mesmo tempo afirmar-se como centro de pesquisa científica
pautado nos valores e nos princípios da excelência acadêmica. Este pro-
cesso nos remete à concepção proposta por Robert Merton (1984) de que
a ciência conquista legitimidade e condições para se diferenciar como
atividade social específica a partir da interdependência que estabelece
com diferentes esferas da vida social. Assim, como sugere Stepan (1976),
a base social que Manguinhos conquistou em sua conexão com os interes-
ses da saúde pública, intermediada pelo Estado, foi justamente o que
propiciou meios para que a instituição construísse gradativamente sua
legitimidade como espaço de ciência que, para além de corresponder aos
interesses pragmáticos dos setores sociais que o sustentavam, estava afina-
do com o movimento de ampliação das fronteiras do conhecimento.

Um dos aspectos fundamentais em que a descoberta e os trabalhos
de Chagas contribuíram para este processo foi terem propiciado elemen-
tos que engendraram um novo sentido para a noção de apropriabilidade
social da ciência de Manguinhos.116 Os conhecimentos produzidos no
IOC passaram a ser vistos como referidos aos interesses e às demandas da
sociedade brasileira não apenas pelas respostas imediatas aos problemas
que se encontravam na ordem do dia (como a fabricação de soros e vaci-
nas ou campanhas de profilaxia), mas também pela possibilidade de iden-
tificar os próprios problemas desta sociedade. Ou seja: os pesquisadores
não só atendiam a demandas, mas também as criavam, apresentando-se
como os que forneceriam as soluções para elas. Trata-se de uma concepção
de pesquisa aplicada que advém não da materialização direta do conheci-
mento científico em produtos e ações, mas da estreita vinculação entre
ciência e projeto nacional, do qual os próprios cientistas – adotando o
perfil de uma intelligentsia reformadora – se colocavam como porta-vozes,
e em referência ao qual os temas por eles abordados se revestiam de utilida-
de social. O lugar assumido pelas endemias rurais – e particularmente
pela doença de Chagas – no processo de articulação entre a ciência de
Manguinhos e a sociedade brasileira, durante a década de 1910, esteve
diretamente relacionado a esta forma de se conceber o papel social da
instituição e da atividade científica em geral.

Assumindo centralidade no projeto institucional do IOC e no pró-
prio processo de institucionalização da ciência naquele período, a desco-
berta de Carlos Chagas passou a ser tratada, pelos contemporâneos e pela
memorialística médica, até o presente, como mito glorificador da ciência
brasileira.117 Ao analisar as reconstruções históricas da descoberta com o
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objetivo de questionar tal mitologia, François Delaporte (1995, 2003)
argumenta que aquilo que muitos consideraram “o mais belo exemplo do
poder da lógica a serviço da ciência”, como disse Oswaldo Cruz (1915:
354), foi, na realidade, fruto do desvio inesperado de uma hipótese inicial
equivocada (segundo a qual o flagelado encontrado no barbeiro era um
estágio do T. minasense e não um tripanossoma desconhecido) e que
estava relacionada ao campo exclusivo da protozoologia, sem nenhuma
referência a temas afetos a patologias humanas.118

Ao analisar os relatos do episódio feitos pelo próprio Chagas,
Delaporte aponta que, a partir de um dado momento, o cientista alterou
a ordem e o sentido dos eventos, afirmando que, antes mesmo de encon-
trar o barbeiro, suspeitava da existência de uma doença desconhecida na
região e que, assim que dissecou o inseto, pensou tratar-se de um parasi-
to patogênico do homem.119 Ou seja: a descoberta teria coroado uma
busca orientada por suspeitas prévias. Delaporte (1995: 40) afirma que
esta narrativa, corroborada por seus seguidores e presente até hoje em
relatos históricos da descoberta, constitui uma “reconstituição historica-
mente falsa”. Ela teria sido motivada pela preocupação de Chagas em
enfrentar os críticos que, a partir de finais da década de 1910, questiona-
ram, entre outros aspectos de seus estudos, seu mérito científico como
responsável por todos os passos da descoberta. O cientista teria recorrido
a “uma história transfigurada” (Delaporte, 1995: 41) para transformar
em encadeamento orientado um processo cujo grand final era, na reali-
dade, o resultado de um percurso inicialmente referido ao estudo de um
tripanossoma de macacos, que somente depois, de modo imprevisto, en-
contraria relação com a patologia humana. Delaporte (1995: 42) sintetiza
assim seu argumento sobre a descoberta da tripanossomíase americana:
“Eis a história de uma pesquisa que encontra seu projeto no desvio de
sua primeira linha de investigação, é balizada por acidentes de percurso
e marcada pelos jogos, incofessáveis, do acaso e do erro”.

De fato, ao encontrar o flagelado no barbeiro, a hipótese que pa-
receu a Chagas mais provável foi a de tratar-se de um estágio do
T. minasense, como ele próprio registrou em seus trabalhos iniciais.120

Uma outra evidência disso pode ser encontrada no relatório oficial do
IOC, publicado no ano da descoberta (IOC, 1909), em que, ao lado de
outras imagens representativas das principais contribuições da institui-
ção, vê-se um desenho reunindo, como num dístico, as figuras do
conorhinus (barbeiro), das formas flageladas do tripanossoma e de um
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sagüi, sob as quais lê-se “tripanossoma do sagüi”.121 Também é possível
concodar com Delaporte quando este afirma que as reconstruções
posteriores de Chagas, ao reforçar o aspecto de coesão entre os vários
fios da meada em seu raciocínio, foram realizadas com o objetivo de
legitimar-se e fortalecer-se diante dos críticos.122

Uma primeira ressalva faz-se, contudo, necessária. Delaporte (1995:
40) credita aos historiadores a responsabilidade por corroborar a re-
construção feita por Chagas, transformando esta “epopéia brasileira” num
mito. No entanto, os relatos históricos aos quais o autor se refere são
eminentemente textos da memorialística médica, alguns dos quais escri-
tos pelos que conviveram com o próprio Chagas (como Eurico Villela,
seu colaborador em Manguinhos, e Émille Marchoux, do Instituto Pasteur
de Paris). De fato, médicos e cientistas vêm produzindo, desde então,
narrativas sacralizadoras da memória de Chagas e um dos elementos mais
acionados é justamente a idéia de que, mesmo antes de encontrar o bar-
beiro, o jovem cientista ‘suspeitava’ de uma nova patologia. Como os his-
toriadores vêm mostrando, este processo de glorificação e mitificação da
figura de Chagas está referido ao próprio lugar e significado que a des-
coberta e os estudos da nova doença assumiram na institucionalização e
na legitimação da medicina e da ciência nacionais (Stepan, 1976;
Schwartzman, 1979; Benchimol & Teixeira, 1993; Britto, 1995). Tratar
desta dimensão nacional não significa produzir “história nacionalista”,
como sugere o autor (Delaporte, 2005: 327), mas, ao contrário, cumprir
o próprio objetivo da perspectiva histórica, que é inserir a doença de
Chagas no contexto social que lhe conferiu sentido.

Além disso, ao afirmar que a descoberta foi o resultado imprevisto
do “erro” e do “falso”, e que Chagas introduziu uma “mentira” para
ocultá-los, Delaporte (1995: 49, 48, 50) desconsidera que tanto os ‘desvi-
os’     quanto as tentativas de apagá-los são dimensões constitutivas do pró-
prio processo de produção e validação do conhecimento científico.
Os historiadores e sociólogos da ciência têm apontado sistematicamente
que tais processos não devem ser pensados em termos das idiossincrasias
individuais de um cientista que quer ‘esconder a verdade’ em benefício
próprio ou de seu grupo, mas como uma característica da própria ciência:
percursos acidentados, marcados por hipóteses que mais tarde são aban-
donadas, aspectos imprevistos, conflitos de interesses e outros fatores
que, ao final do processo, são deliberadamente apagados pelos cientistas
como se tudo tivesse transcorrido ‘naturalmente’ em direção à verdade.
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Bruno Latour (2000) foi um dos muitos que apontaram os meandros
deste processo, que já constitui lugar-comum nos estudos sociais da ciên-
cia. Na visão dos historiadores, estes procedimentos, assim como a pro-
dução de mitos, são elementos corriqueiros e constitutivos da ciência (e
de qualquer outra atividade social): a preocupação em se autolegitimar.
O que nos cabe não é denunciar estratégias mitificadoras tanto de Chagas
quanto de seus seguidores (a denúncia, neste caso, equivale à afirmação
do mito ao avesso), mas compreendê-las. Para isso, devemos situá-las em
suas circunstâncias históricas e sociais específicas.123

O presente livro pretende somar-se aos esforços nesse sentido. Lan-
çando mão da perspectiva de Charles Rosenberg (1992a, 1992b, 1992c),
um aspecto importante a ser salientado é que, se a descoberta contribuiu
para emoldurar o projeto de Manguinhos (tanto em termos de suas áreas
de conhecimento quanto em seu projeto político-institucional), ela foi
emoldurada pelos significados associados a este projeto. Tal moldura,
por sua vez, teria conseqüências decisivas sobre o processo de construção
científica e social do objeto identificado em Lassance.

Uma questão importante é a própria idéia da descoberta de ‘uma
nova doença’. Embora Chagas declarasse que encontrara uma “nova en-
tidade mórbida”, “uma nova tripanossomíase humana”, em abril de 1909
ele estava diante de uma entidade nosológica ‘a ser construída’. Cabia-lhe
estabelecer seus traços de especificidade, no que dizia respeito tanto a
um quadro sintomatológico considerado típico quanto à relação causal
entre este quadro e a ação do parasito ao qual ele era atribuído. Sob a
perspectiva histórica e sociológica que desnaturaliza as descobertas
(Brannigan, 1984), não havia ainda uma doença propriamente dita, mas
uma hipótese sobre sua existência e, sobretudo, um caminho – cognitivo
e social – para defini-la.

Uma das considerações que se tornariam mais recorrentes na
memorialística médica sobre a importância da descoberta como feito úni-
co da ciência nacional foi o caráter incomum da seqüência sob a qual ela
ocorreu, partindo-se da identificação do vetor e do agente causal para,
em seguida, determinar a patologia a eles associada. O próprio Chagas
sublinhou este aspecto em 1910.124 Considerando-se os desafios e cami-
nhos postos para Chagas a partir do encontro do parasito no sangue de
Berenice, este é um elemento que torna particular o processo de constru-
ção da ‘nova entidade mórbida’. Não foi a mera ordem dos eventos que
foi incomum, mas o próprio fato de que, diferentemente do que ocorreu
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para as outras doenças infecciosas de maior evidência no debate médico
da época, não se tinha qualquer conhecimento clínico ou descrição
prévia, mesmo que sob outros modelos e critérios definidores, de uma
enfermidade atribuída àquele patógeno. Não havia experiência clínica
que servisse de referência, ainda que para ser reenquadrada sob novos
parâmetros (como aconteceu com a malária, por exemplo). Ou seja, ao
encontro do vetor e do parasito, seguiu-se não a associação a uma doen-
ça, mas a busca de processos patológicos passíveis de constituir uma
doença referida àqueles dois elementos interligados.125

Chagas (1909c: 161) afirmou que, quando regressou a Lassance
depois da identificação do T. cruzi, assinalou a presença de “um quadro
mórbido uniforme, apreciável em quase todas as crianças da zona onde
abunda o invertebrado”.126 Como vimos, em alguns relatos, chegou a
dizer que já havia desconfiado de uma nova patologia antes mesmo de
encontrar o barbeiro. Contudo, o que ele tinha de concreto, em 14 de
abril de 1909, era uma criança com sintomas inespecíficos e com um
tripanossoma no sangue, que lhe havia sido transmitido por um dos
muitos barbeiros que proliferavam na cafua em que morava. Todavia, o
mais importante é que ele dispunha de um esquema interpretativo, erigido
em torno dos conceitos da medicina tropical e firmado sobre a base
institucional de Manguinhos. Este esquema, tendo-o levado até àqueles
elementos, conformaria o caminho pelo qual Chagas e seus colaborado-
res se dedicariam a demonstrar que tal estado patológico era específico,
causado por aquele patógeno, e acontecia em Berenice e em outros indi-
víduos portadores do T. cruzi.

Como as investigações clínicas ainda não haviam sido iniciadas, é
interessante observar uma estratégia discursiva utilizada por Chagas nes-
te momento inicial de construção/individualização da doença. No traba-
lho lido por Oswaldo Cruz na ANM, ele comenta que a população da
região ‘confundia’ a nova entidade mórbida com a opilação, mas que, na
realidade, tratava-se de enfermidades distintas. Ou seja, a própria
inespecificidade dos sintomas, alguns dos quais de fato poderiam ser
atribuídos à ancilostomíase (como anemia e decadência orgânica), era
usada para advertir que, naquele fundo confuso de sintomas e sinais, a
ciência estava desvendando algo novo e diferente (Chagas, 1909f: 190).

O parasito, sob a inteligibilidade que lhe era conferida pela
protozoologia, foi, portanto, mais do que um ponto de partida cronoló-
gico para a construção daquela nova doença tropical. Sob os marcos
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cognitivos da chamada medicina de laboratório, em que o agente
microbiano constituía a dimensão determinante para a caracterização e a
comprovação de dada doença infecciosa (Cunningham, 1992), o T. cruzi
constituiu sua instância fundamental de enquadramento. Não apenas
porque foi o elemento que norteou Chagas na suposição de que estava
diante de uma nova entidade mórbida, mas porque sua presença no or-
ganismo dos indivíduos seria o critério fundamental tanto para determi-
nar as manifestações e sinais clínicos considerados específicos desta enti-
dade como para a validação de seu diagnóstico. A aceitação de que se
estava diante de uma nova doença foi proporcionada pela própria força
do modelo da microbiologia e da medicina tropical. A teoria do inseto-
vetor e seus exemplos (doenças causadas por protozoários e transmitidas
por insetos hematófagos) fizeram com que o terceiro elo da descoberta (a
doença) estivesse ‘garantido’ antes mesmo de ser apresentado e validado
como uma entidade distinta. Na busca por destacar um quadro clínico
peculiar de um emaranhado de sinais inespecíficos (ou que poderiam ser
atribuídos a outras causas), o guia primordial de Chagas era a presença
do T. cruzi. Ele era a garantia de que, daquele fundo, seria possível
recortar, progressivamente, os contornos e significados científicos e sociais
de uma figura particular, individualizada.

Notas
1 Discurso de Miguel Pereira na Academia Nacional de Medicina, na sessão de 26 de

outubro de 1910, em que Chagas foi recebido como membro titular desta associa-
ção (Jornal do Commercio, 1910b: 3).

2 A Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, criada em 1829, transformou-se em
Academia Imperial de Medicina em 1835 e, com a proclamação da República,
passou a chamar-se Academia Nacional de Medicina (ANM).

3 Para os filósofos da ciência do início do século XX, somente o contexto da justifica-
ção (a maneira pela qual os cientistas demonstram a validade de suas teorias diante
de outros cientistas) constituiria objeto de análise, por ser regido pelos princípios
universais da racionalidade e da lógica, subjacentes à aplicação do método científi-
co. Já o contexto da descoberta (os processos mentais e concretos pelos quais o
pensamento é formulado) deveria ser objeto para a psicologia ou para os que se
interessam pelos fatores ditos ‘externos’ aos conteúdos lógicos da ciência, como
historiadores ou sociólogos. Segundo Kuhn (1989), tal distinção não existe na
prática real da ciência, uma vez que tanto a descoberta quanto a validação da ciência
estão sujeitas a fatores sociais, constituindo processos não distintos, mas associados.
A adesão a uma nova teoria depende da maneira pela qual ela foi produzida e dos
significados que lhe foram atribuídos no ato de sua formulação. O questionamento
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desta demarcação foi decisivo para as perspectivas de um estudo sócio-histórico da
ciência para além de fronteiras entre os seus     aspectos internos e externos. Para um
debate sobre a obra de Kuhn vis-à-vis distintas posições do campo da filosofia da
ciência, ver Lakatos e Musgrave (1979).

4 Ainda que balizada pela perspectiva de desnaturalização deste evento denominado
‘descoberta’, seguirei adotando o termo na medida em que constitui não apenas
uma categoria usada pelos sujeitos históricos que acompanhamos, mas uma noção
estruturante do entendimento acerca da atividade científica.

5 Sobre as transformações na medicina ao longo do século XIX, ver, entre outros,
Cunningham (1992), Rosen (1994) e Porter, R. (1999).

6 Para uma análise histórica da construção da imagem de Oswaldo Cruz como ‘sane-
ador do Rio de Janeiro’ e ‘introdutor da medicina experimental’ no Brasil, ver
Britto (1995).

7 Analisando o caso da tuberculose, doença emblemática das transformações impos-
tas pelo modelo da etiologia microbiana, Worboys (2000, capítulo 6) apresenta
várias dimensões pelas quais a institucionalização da bacteriologia configurou-se
como um processo complexo, envolvendo descontinuidades e continuidades, tanto
em termos conceituais quanto em termos das ações médico-sanitárias. Apesar de
ter sido reconfigurada como entidade clínica pela identificação do patógeno por
Koch, em 1882, a tuberculose foi um exemplo da acomodação entre a teoria dos
germes e o modelo ambientalista da higiene, o qual permaneceu influenciando,
sobretudo, as medidas para o seu tratamento no âmbito dos sanatórios.

8 A oposição entre contagionistas e anticontagionistas, por exemplo, tinha implicações
no debate político entre os partidários de um Estado liberal e os que defendiam um
Estado intervencionista, na medida em que às diferentes posições se associavam
distintas maneiras de pensar temas como responsabilidade individual e social e as
atribuições do poder público, particularmente no que diz respeito à adoção de
medidas de quarentena e isolamento. Ver Ackerknecht (1948).

9 Sobre o papel da medicina como instrumento do colonialismo, em termos milita-
res, de exploração econômica e de justificação ideológica, ver Arnold (1997).

10 O termo ‘doenças tropicais’ foi introduzido pela primeira vez pelo inglês Benjamin
Moseley em seu Treatise on Tropical Diseases and on the Climate of the West Indias,
em 1787 (Stepan, 2001: 17).

11 Arnold (1996a) argumenta que uma das principais características desta medicina
tropical na longa duração foi o sentido de ‘alteridade’ que os trópicos – entendidos
não em sua dimensão meramente física/geográfica, mas como espaço conceitual, a
associar elementos culturais, políticos e estéticos – expressavam face ao olhar euro-
peu. Sob tal perspectiva, coloca-se a questão da interação da medicina européia
com culturas e ambientes distintos. A contrapartida seria o impacto dos saberes e
práticas locais sobre a própria medicina das metrópoles. Nesse sentido, sublinha o
autor, o tema conduz à reflexão sobre as relações entre os chamados ‘centros’
produtores de conhecimento e as regiões ‘periféricas’, sob uma perspectiva que
contesta a visão tradicional de simples transferência e imposição de idéias e técnicas
por parte dos ‘centros’. Para uma rica análise sobre as representações visuais da
natureza tropical em distintos contextos históricos (inclusive sobre as imagens dos
portadores da doença de Chagas), ver Stepan (2001).
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12 Worboys (1997: 514) identifica três fases na história da medicina tropical. Primei-
ramente, o período anterior ao estabelecimento da especialidade, em que, ao invés
de lidarem com a noção de ‘doenças tropicais’ como categoria distinta, os médicos se
viam diante de ‘doenças nos trópicos’, definidas localmente em referência ao modelo
da geografia médica e a uma compreensão multicausal das doenças. O segundo
período diz respeito às últimas décadas do século XIX e ao início do século XX,
quando, em referência às teorias dos germes, a elucidação da etiologia e do modo de
transmissão das doenças tropicais levou à institucionalização da disciplina criada por
Manson. Como terceira fase, Worboys indica a implementação de medidas e campa-
nhas destinadas a combater tais enfermidades, que, no âmbito do chamado ‘imperia-
lismo construtivo’, firmou o modelo das campanhas verticais, tecnicamente orientadas
por estratégias específicas, como o controle ou a erradicação dos vetores.

13 Preconizando tal orientação, Farley (1991) cita como exemplo das narrativas tradi-
cionais o clássico trabalho de Harold Scott (1939) e menciona os trabalhos de Roy
McLeod e Milton Lewis (1988) e de Arnold (1988) como marcos importantes do
surgimento de uma perspectiva historiográfica mais analítica e crítica.

14 Desde a década de 1980, historiadores da ciência vêm questionando a visão de que,
até a criação das universidades, os institutos de ciências biomédicas estabelecidos na
virada do século – especialmente o Instituto Oswaldo Cruz (IOC) – haviam sido os
primeiros centros de pesquisa relevantes para a história das ciências no Brasil.
Problematizando esta demarcação, que situa no começo do século XX o início da
ciência institucionalizada no Brasil, e buscando trazer à luz a diversidade e a rique-
za das atividades científicas anteriores a este marco temporal (em especial, ao longo
do século XIX), realizaram-se estudos aprofundados sobre várias e distintas insti-
tuições científicas, como museus, escolas profissionais, jardins botânicos, institutos
de pesquisa, comissões e associações científicas. Para um panorama das principais
questões e diretrizes apresentadas por esta nova historiografia das ciências no Bra-
sil, ver Figueirôa (1998) e Dantes (2001).

15 Para uma revisão crítica de tais narrativas, ver Edler (1996).
16 A anatomoclínica associava os sintomas clínicos aos dados da anatomia patológica

(estudo das lesões em órgãos e tecidos, mediante necropsias). Edler (1999, 2003)
mostra como a Academia Imperial de Medicina constituiu não apenas o lócus oficial
de representação profissional da comunidade médica, mas o espaço que estabelecia
os conceitos e os protocolos para a produção e a validação de conhecimentos sobre a
nosologia brasileira, bem como os meios de se aplicar tais conhecimentos à política
imperial de saúde pública.

17 Para José Francisco Xavier Sigaud – cuja obra Du Climat e des Maladies du Brésil
ou Statistique Médicale de cet Empire, de 1844, representou os esforços da elite
médica brasileira em produzir dados sistemáticos sobre a patologia nacional –, a
singularidade desta patologia residia na força do ‘elemento intermitente’ (miasma),
fruto das condições de umidade típicas do clima tropical. Sua presença constante
nas manifestações mórbidas nos trópicos, conferindo uma feição particular à
sintomatologia, desafiava os manuais europeus de patologia e tornava a experiência
clínica concreta a principal instância de explicação destas manifestações (Edler,
2003: 50).

18 A medicina brasileira do século XIX foi fortemente influenciada pela medicina clíni-
ca francesa que, ao final do século XVIII, introduzira uma ruptura fundamental na
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medicina hospitalar, fazendo com que esta deixasse de ser orientada pelas classifica-
ções dos naturalistas e se estruturasse na observação sistemática, ao leito dos doen-
tes, dos fenômenos patológicos concretos, mediante a articulação entre semiologia
clínica e anatomia patológica. Ver Ferreira et al. (2001).

19 As discussões sobre a etiologia da opilação (considerada, desde o período colonial,
uma das principais causas de morte entre os escravos e cujo principal sintoma era
a debilidade física e a geofagia), sobretudo a partir dos trabalhos de José Martins da
Cruz Jobim, na década de 1830, são um exemplo destes dilemas. Depois de vê-la
como ‘anemia intestinal’ causada pelas condições de vida dos pobres (como a defi-
ciência na alimentação), Jobim considerou o clima o fator determinante da ‘dege-
neração’ do sangue tida como característica daquela doença, rebatizada então de
‘hipoemia intertropical’ (Ferreira, 1999).

20 Ferreira considera os periódicos médicos uma das primeiras instituições científicas
do país, fundamentais para a formação e ampliação da audiência da medicina e,
conseqüentemente, para sua legitimação como prática social. Ao servir como inter-
mediário entre a comunidade médica e a sociedade, eles expressam a
interdependência entre a ciência e outras esferas da vida social (Ferreira, 1999).

21 O estudo de Ilana Löwy (2006) também enfatiza a centralidade dos estudos e
debates sobre a febre amarela como canal para a incorporação dos saberes e das
práticas da microbiologia no Brasil, não como transferência unilateral, mas como
um processo complexo de circulação e trocas entre a ciência mundial e os contextos
nacionais particulares.

22 A articulação entre microbiologia e higiene constituiu uma importante estratégia
política utilizada por Pasteur (Latour, 1984). Esta associação, aponta Benchimol
(2003), também marcou a incorporação das doutrinas pasteurianas no Brasil,
expressando-se na atuação de Oswaldo Cruz à frente do saneamento da capital
federal, no início do século XX.

23 Dominichi Miranda de Sá, acompanhando o processo de especialização da ativida-
de intelectual brasileira nos últimos anos do século XIX e no início do século XX,
analisa a emergência da categoria social de ‘cientista’ e o processo pelo qual estes
‘homens de ciência’ se viram e se apresentaram publicamente como inovadores,
não apenas por introduzirem a perspectiva da experimentação e da observação/
intervenção na realidade, mas porque, ao fazê-lo, afirmaram sua desconexão com
um estilo de produção cultural fundado no saber livresco, enciclopédico e retórico,
típico dos ‘literatos’ e ‘bacharéis’. A autora, filiando-se à renovação historiográfica
que questionou o papel precursor desta primeira geração de cientistas ao recupe-
rar tradições e espaços de ciência em muito anteriores a ela, sublinha a importância
de se aquilatar os vários sentidos deste ‘novo’, que efetivamente foi vivido como tal:
“não inauguraram a atividade científica, mas representaram efetivamente uma vari-
ação nos modos de produzir idéias no país. A grande novidade de sua agenda foi a
defesa da especialização intelectual como o mais seguro caminho para a prosperidade
do trabalho científico brasileiro e sua equiparação internacional” (Sá, 2006: 15).

24 Por ocasião do centenário de nascimento de seu pai, Carlos Chagas Filho (1993: 37)
obteve uma certidão da paróquia de Oliveira da qual constava a informação de que
Chagas nascera em 1878, e não em 1879, como ele próprio declarou durante toda
a sua vida.
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25 Sobre a trajetória biográfica de Carlos Chagas, ver também Kropf e Hochman
(2007) e COC/Biblioteca Virtual Carlos Chagas.

26 O padre João Batista do Sacramento, fundador do colégio e amante de botânica,
história natural e zoologia, foi uma influência marcante na formação de Chagas,
despertando-lhe o gosto pelos conhecimentos da natureza (Chagas Filho, 1993).

27 Augusto das Chagas era sogro de Epitácio Pessoa, que começava a se destacar na
política (Chagas Filho, 1993).

28 Ao analisar a atuação dos engenheiros, Carvalho (1991, 1994) sublinha que os
intelectuais de formação científica, ao evocarem a realidade brasileira a partir da
crença no primado da razão como expressão da vontade construtiva do mundo e
da história, assumiam a posição de intelligentsia no sentido proposto por Karl
Mannheim (1974), pois concebiam as motivações de sua intervenção não em fun-
ção de interesses de classe, sua própria ou de outros segmentos sociais, mas tendo
em vista a afirmação de seu papel como condutores da nação. Ver também
Hershmann, Kropf e Nunes (1996).

29 Esta reforma teve origem em decreto aprovado, em 1879, por Leôncio de Carva-
lho, ministro do Império, com base em proposta elaborada por alguns professores
da FMRJ, entre os quais Sabóia. Foram instituídas a freqüência livre às aulas, a
realização de cursos não oficiais nos recintos destas escolas, a supressão das sabati-
nas, a liberdade de prestar juramento nos atos acadêmicos conforme a religião de
cada um e a diplomação de mulheres. Ver Edler (1992) e Ferreira et al. (2001).

30 Sobre as principais medidas preconizadas e implementadas pela reforma Sabóia,
bem como outras reformas na FMRJ, ver também Escola Anatômica, Cirúrgica e
Médica do Rio de Janeiro (2006).

31 Formado em química, Pasteur desenvolveu, na década de 1850, estudos que apon-
taram o papel de microorganismos nos processos de fermentação de várias subs-
tâncias. Ao realizar, na década de 1870, uma série de experiências sobre doenças
animais, passou a defender a tese de que grande parte das enfermidades contagio-
sas e dos processos infecciosos era causada pela ação de germes específicos. Ver
Geison (2002).

32 Os famosos ‘postulados de Koch’ são: o patógeno deve ser identificado em todos os
casos da doença; deve ser isolado do hospedeiro e crescer em meios de cultura; deve
reproduzir a doença original quando inoculado em um hospedeiro suscetível; e
deve ser identificado no hospedeiro experimentalmente infectado (Cunningham,
1992; Porter, R., 1999).

33 Os principais entraves à aceitação desta idéia eram a complexidade dos ciclos de
vida dos protozoários, a ausência de um sistema de classificação preciso dos
microorganismos e a dificuldade de se obter meios artificiais para o seu cultivo.
A hipótese mais aceita na época foi a de que o agente da malária era uma alga
microscópica, com afinidades com o bacilo do antraz (Benchimol & Sá, 2005).

34 Richard demonstrou que a quinina (produto extraído da árvore da quina) era
capaz de eliminar o parasito.

35 O agente causal da doença, um vírus filtrável, só seria desvendado em 1927. Dez
anos depois, a Fundação Rockefeller passou a fabricar, no IOC, uma vacina contra
a doença, em uso até os dias de hoje (Benchimol, 1999, 2001).
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36 De acordo com o modelo federativo estabelecido pela Constituição Federal de
1891, os serviços relativos à saúde pública eram atribuições dos governos estaduais.
Cabiam à DGSP, basicamente, a direção dos serviços sanitários do Distrito Federal,
dos portos marítimos e dos fluviais, a fiscalização do exercício da medicina e da
farmácia, os estudos sobre as doenças infectocontagiosas, a organização de estatísti-
cas demográfico-sanitárias e o auxílio aos estados, mediante solicitação dos respec-
tivos governos e em casos previstos constitucionalmente (Hochman, 1998).

37 No início daquele ano, o bacteriologista italiano Giuseppe Sanarelli anunciou ter
finalmente identificado o bacilo que causava a febre amarela. O assunto tornou-se
manchete dos principais jornais na capital brasileira, e vários cientistas correram
para apresentar os resultados de suas pesquisas. Em julho, a descoberta do bacilo
icteróide de Sanarelli foi reconhecida na ANM (Benchimol, 1999).

38 Um exemplo desta associação entre o modelo climatológico da higiene e a nova
perspectiva pasteuriana foi a ‘teoria do solo’, do higienista bávaro Max von
Pettenkoffer, muito aceita entre os higienistas brasileiros, segundo a qual os germes
do cólera e de outras doenças epidêmicas só eram ‘ativados’ mediante certas condi-
ções climáticas e telúricas. Amadurecidos no solo, eles seriam transmitidos pelo ar,
inalados pelo homem. Koch, por sua vez, defendia a chamada ‘teoria hídrica’,
formulada por John Snow, para quem a água era o principal veículo do cólera
(Benchimol, 1999).

39 Num contexto de expansão do imperialismo europeu, esta década foi marcada
pela disseminação internacional das doutrinas e das instituições da microbiologia,
com as viagens de Koch pelo mundo e com a criação de filiais do Instituto Pasteur
nos vários continentes (Worboys, 1997; Moulin, 1996).

40 Criado como uma das repartições do Serviço Sanitário do Estado de São Paulo, o
Instituto Bacteriológico destinava-se à preparação de vacinas, ao exame de substân-
cias com fins higiênicos e terapêuticos e a pesquisas sobre epidemias e epizootias
que irrompiam no estado. Sobre Adolpho Lutz, ver Benchimol e Sá (2005, 2006) e
Biblioteca Virtual em Saúde Adolpho Lutz.

41 Como explicam Benchimol e Sá (2005: 115), Manson verificou que os vasos de um
cão podiam conter milhões de embriões. Se atingissem ali a forma adulta, alcança-
riam peso agregado superior ao do hospedeiro. Morrendo este, morreriam tam-
bém os parasitos, antes de dar à luz uma segunda geração, e a espécie se extinguiria.
Tal situação seria evitada se os embriões abandonassem o hospedeiro e se desenvol-
vessem fora de seu organismo. A presença dos parasitos no sistema circulatório e o
fato de que não possuíam meios para abandoná-lo levaram Manson a pensar na
intervenção de um animal sugador de sangue, como os mosquitos. Assim, as larvas
seriam distribuídas entre vários mosquitos, desenvolvendo-se no interior destes e
sendo liberadas na água após a morte dos insetos.

42 Em 1880/1881, o cubano Carlos Juan Finlay formulou a hipótese de que a febre
amarela era causada por um germe que sofria transformações fora do corpo do
homem antes de infectar o indivíduo. Afirmou que isso acontecia no organismo do
mosquito Culex e que este era o veículo que transmitia o germe da pessoa doente
àquela saudável. O papel do mosquito como vetor da doença só seria reconhecido,
contudo, a partir de 1900 (Benchimol, 1999).

43 As pesquisas de Ross derivaram da hipótese formulada por Manson em 1894 de
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que, como na filariose, um mosquito ou outro sugador de sangue extrairia o
parasito da malária do sangue humano e, ao morrer, o transferiria à água; ao
ingeri-la, os indivíduos se infectariam. Ao verificar a presença do hematozoário nas
glândulas salivares do inseto, Ross demonstrou que o inseto não apenas ‘pegava’ o
parasito do sangue do indivíduo infectado, mas levava-o de volta ao organismo
humano, infectando o indivíduo são. Se Manson havia criado o conceito de ‘hospe-
deiro intermediário’, Ross estabelecia então o conceito de ‘vetor’ (Benchimol, 1999;
Benchimol & Sá, 2005, 2006).

44 Para uma exposição do próprio Manson acerca dos fatores a justificar a demarca-
ção desta categoria de ‘doenças tropicais’, ver a introdução de seu Tropical Diseases:
a manual of the diseases of warm climates, cuja primeira edição foi em 1898 (Manson,
1903).

45 Para uma análise das diferenças e rivalidades entre as escolas de Londres e Liverpool
(dirigidas, respectivamente, por Manson e Ross), em termos de suas bases sociais e
políticas, modelos institucionais, parâmetros de legitimação pública e programas
de intervenção no âmbito do projeto imperialista britânico, ver Worboys (1988).
Sobre as diferenças entre as escolas de medicina tropical na Inglaterra e nos Estados
Unidos, como expressão dos distintos empreendimentos imperiais nestes países,
ver Farley (1991).

46 Em meados da década de 1880, ao estudar a lepra, Lutz especulara sobre o papel
dos animais sugadores de sangue na transmissão de doenças (Benchimol & Sá,
2005, 2006).

47 As investigações do alemão Paul Ehrlich sobre os processos de imunidade e seus
esforços por elaborar produtos terapêuticos para as doenças infecciosas foram
outros aspectos importantes do desenvolvimento da ciência médica na última dé-
cada do século XIX. Seu objetivo era encontrar substâncias químicas que tivessem
afinidades especiais com os organismos patogênicos e por isso funcionassem como
‘balas mágicas’, direcionadas a alvos específicos. O principal marco de seu trabalho
foi o Salvarsan, que em 1910 foi reconhecido como medicamento eficaz para o
tratamento da sífilis (Porter, R., 1999).

48 A Alemanha também enviou comissões a lugares onde a febre amarela era freqüen-
te, como o Rio de Janeiro, com o objetivo de testar a nova abordagem profilática,
para aplicá-la em suas colônias, evitando gastos com as tradicionais quarentenas
impostas aos navios mercantes (Benchimol & Sá, 2005).

49 Apesar de balizadas por uma concepção que não admitia mais a importância de
fatores ambientais como causas de doenças, as ‘brigadas sanitárias’ de Cruz atua-
ram lado a lado aos engenheiros que, encarregados do embelezamento e das obras
de melhoramentos da capital, implementavam muitas das medidas preconizadas
pela higiene desde o século XIX (Benchimol, 2003).

50 Culicídio designa os mosquitos do gênero Culex, depois reclassificados no gênero
Aedes.

51 Miguel de Oliveira Couto (1865-1934) nasceu na cidade do Rio de Janeiro e for-
mou-se pela FMRJ, em 1885, com uma tese sobre a etiologia parasitária de doenças
infecciosas. Iniciou estudos sobre a febre amarela em 1896 e, em 1898, tornou-se
professor daquela escola, vindo a assumir, em 1901, a cátedra de clínica médica,
substituindo Francisco de Castro. Couto se destacaria como um dos mais renomados
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clínicos brasileiros da primeira metade do século XX e teria um papel importante
na trajetória dos estudos de Chagas sobre a tripanossomíase americana. Foi presi-
dente da ANM de 1913 a 1934, quando faleceu. Foi também membro da Academia
Brasileira de Letras (eleito em 1916) e presidente de honra da Liga Brasileira de
Higiene Mental, criada em 1923. Em 1933, elegeu-se deputado à Assembléia Naci-
onal Constituinte pelo Distrito Federal, na legenda do Partido Economista (Maga-
lhães, 1932; Lacaz, 1963; Fonseca, 1965).

52 Couto era um ferrenho defensor do recurso à anatomia patológica para o diagnós-
tico e o estudo da patogenia das doenças infecciosas, num momento em que a
prática de necropsias ainda enfrentava muitas resistências por parte dos leigos
(Chagas Filho, 1993).

53 Francisco de Paula Fajardo Júnior (1864-1906) nasceu em Santa Maria Madalena,
Rio de Janeiro. Em sua tese de doutoramento na FMRJ (1888), apresentou um
estudo sobre o hipnotismo, matéria desacreditada e fortemente combatida nos
meios acadêmicos. Faleceu prematuramente, aos 42 anos, em conseqüência da
contaminação acidental por soro antipestoso (Lacaz, 1977).

54 Ao final de 1902, em função de divergências com o barão de Pedro Afonso, Oswaldo
Cruz assumiu a direção integral do instituto.

55 A tese, concluída em março de 1903, foi defendida e aprovada ‘com distinção’ em
maio.

56 Na década de 1880, Metchnikoff formulou sua teoria celular da imunidade, ao
observar células do sangue atacando e parecendo ‘ingerir’ microorganismos (daí a
denominação de fagócitos). Tal formulação, conectada diretamente com a escola
francesa da microbiologia, constituiu, como indica Porter, R. (1999), o primeiro
modelo para o entendimento da resposta imunológica.

57 A fórmula hemo-leucocitária foi estabelecida, em 1897, por pesquisadores do Ins-
tituto Pasteur na Argélia (Chagas, 1903).

58 Chagas observou “cento e tantos” casos de malária no hospital da Santa Casa de
Misericórdia e apresentou os dados leucocitários e a morfologia parasitária encon-
trados em 46 casos. Sintetizando sua conclusão, afirmou: “(...) o conhecimento da
fórmula hemo-leucocitária leva ao diagnóstico do impaludismo com a mesma se-
gurança quase que o exame positivo do sangue em relação ao hematozoário” (Cha-
gas, 1903: 48, 90).

59 Chagas também se refere à “intervenção amiga” de Francisco Fajardo (Chagas,
1903: 3).

60 Disse Chagas: “Da febre amarela, flagelo da nossa terra, peia do nosso progresso, foi
feita a hematologia pelo ilustrado professor Miguel Couto (...). E só; nada mais a
respeito de hematologia patológica entre nós” (Chagas, 1903: 13).

61 Oswaldo Cruz publicou um trabalho sobre a curva leucocitária em 1900. O interes-
se científico em Manguinhos pelos estudos hematológicos expressava-se também
nos investimentos feitos para que fossem aperfeiçoados os métodos de coleta e
exame do material ao microscópio. Chagas declarou, por exemplo, que as lâminas
confeccionadas em seu estudo foram fixadas e coloridas pelo processo de Laveran,
“modificado no Instituto de Manguinhos”, pelo próprio Oswaldo Cruz (Chagas,
1903: 28). Mencionou também a importância do estudo sobre técnicas de pesquisa
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hematológica desenvolvido por Ezequiel Dias, seu contemporâneo na FMRJ e que
igualmente havia recorrido a Manguinhos para desenvolver sua tese de
doutoramento. Ezequiel Dias, que se incorporaria ao quadro de pesquisadores em
1908 e colaboraria com Chagas no estudo hematológico da tripanossomíase ameri-
cana, tornou-se a principal liderança da área de hematologia na instituição. Além
de Dias, outros estudantes contemporâneos a Chagas na FMRJ desenvolveram em
Manguinhos, em 1903, teses no campo da hematologia. Ver IOC (1909).

62 Este princípio geral de que cabia ao laboratório suplantar a imprecisão da experi-
ência clínica encontra-se formulado, de modo exemplar, na aula em que Manson
(1897) defendeu a necessidade de criação da especialidade da medicina tropical.
Dando exemplos de diagnósticos e de procedimentos equivocados feitos por médi-
cos europeus nas colônias, que desconheciam as novas técnicas de diagnóstico
etiológico para doenças como a malária ou a filariose, Manson declarou: “The
microscope would problably have diagnosed this case correctly, but then one must
be taught how to use it”. (Manson, 1897: 843) [“O microscópio provavelmente
teria diagnosticado o caso corretamente, mas para isso alguém deveria ter sido
ensinado a usá-lo” – Tradução livre.]

63 Estes estudos vinham sendo realizados no hospital da Santa Casa de Misericórdia e
confirmavam que os casos diagnosticados positivamente como malária eram de
pessoas residentes nas vizinhanças da cidade ou em outras regiões (Chagas, 1903).

64 Como ponto de partida para o ensaio de classificação que propõe, Chagas tomou
por referência os trabalhos de Golgi, o primeiro a formular “uma classificação toda
etiológica”, na qual os diferentes tipos febris derivavam diretamente das variações
no ciclo evolutivo das espécies parasitárias (Chagas, 1903: 46).

65 Chagas casou-se como Íris Lobo em julho daquele ano.
66 Em 1900, além de Oswaldo Cruz, trabalhavam em Manguinhos, na preparação do

soro e da vacina contra a peste bubônica, Henrique Figueiredo de Vasconcellos, seu
contemporâneo na FMRJ, e os estudantes de medicina Antonio Cardoso Fontes e
Ezequiel Dias, que seriam incorporados ao instituto depois de formados.

67 As informações sobre o Instituto de Manguinhos apresentadas nesta seção foram
obtidas em Stepan (1976), Benchimol (1990a), Benchimol e Teixeira (1993) e
Benchimol (2001).

68 Uma das características principais de Manguinhos em sua primeira fase foi a
inexistência de uma divisão de trabalho entre pesquisa, ensino e produção, caben-
do aos pesquisadores atividades nestas três áreas de atuação (Benchimol & Teixeira,
1993).

69 Para uma descrição minuciosa das atividades de Manguinhos em seus primórdios,
ver Fonseca Filho (1974).

70 Antes mesmo do dinamismo assumido pela entomologia médica ao final do século
XIX, a face aplicada do estudo dos insetos se mostrara particularmente evidente no
campo da entomologia econômica, sobretudo pela questão das pragas agrícolas.
Esta vertente da entomologia se desenvolveu, particularmente, nos Estados Uni-
dos, no início do século XX (Benchimol & Sá, 2006).

71 Além das viagens científicas de Manguinhos, outro exemplo de expedições que
associavam projetos de modernização e infra-estrutura, de integração e conheci-
mento do território nacional e de produção de conhecimentos científicos foram as
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comissões de construção de linhas telegráficas, iniciadas em 1891, das quais a mais
célebre foi a Comissão de Linhas Telegráficas Estratégicas do Mato Grosso ao Ama-
zonas, realizada entre 1907 e 1915 sob a liderança de Cândido Mariano Rondon.
Sobre a atuação científica da chamada Comissão Rondon, ver Sá, Sá e Lima (2008).

72 A campanha contra a malária realizada na Argélia em 1902 pelos irmãos Sergent,
enviados pelo Instituto Pasteur de Paris, foi iniciada numa estação ferroviária,
onde a doença grassava com particular intensidade. O “railway phenomenon”
também foi identificado em inquéritos realizados na Índia (Moulin, 1996: 170-
171). Segundo Snowden (2006), um dos primeiros relatos pormenorizados sobre
o impacto da malária na Itália, que funcionou como importante alarme quanto à
necessidade de uma ampla mobilização para estudar e enfrentar o problema, foi
produzido por um membro da Comissão de Estradas de Ferro (Parliamentary
Railway Comission), em 1878. Neste ano, 1.455 dos 2.200 trabalhadores em estra-
das de ferro na Sicília foram atacados pela malária.

73 Em 1910, Cruz comandou missões científicas na Amazônia, uma delas combatendo
a malária entre os trabalhadores da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, em
Rondônia, e outra em Belém do Pará contra a febre amarela (Benchimol, 1990a).

74 Um dos primeiros exemplos nesse sentido, antes da criação de Manguinhos, foi a
descoberta realizada por Lutz de uma nova modalidade de transmissão de malária,
por ele chamada de “malária silvestre”. A ocorrência de uma epidemia em 1897
(pouco antes de se confirmar a transmissão da doença pelos mosquitos), por oca-
sião da duplicação da São Paulo Railway Company (que ligava Santos à capital da
província e aos principais centros produtores de café) intrigou o cientista. O ambi-
ente de montanhas apresentava condições muito diferentes das tradicionalmente
associadas à doença, como planícies costeiras e áreas pantanosas. Lutz, na mesma
ocasião em que os italianos confirmavam o papel dos anofelinos na transmissão da
doença, suspeitou dos mosquitos que encontrou na região. Com base em seus
conhecimentos sobre as relações entre animais e plantas armazenadoras de água,
concluiu que aqueles mosquitos se reproduziam na água contida nas bromeliáceas,
típicas das florestas tropicais. A nova espécie vetora, inicialmente incluída no gêne-
ro Anopheles, foi classificada pelo inglês Theobald como Myzomya lutzii, em ho-
menagem ao cientista brasileiro. O estudo sobre estes “mosquitos das florestas” foi
publicado por Lutz em 1903 (Benchimol & Sá, 2005: 129-145).

75 O manuscrito do relatório da expedição a Itatinga encontra-se no Fundo Carlos
Chagas (doravante FCC), grupo: pesquisa; subgrupo: malária; atividade: divulga-
ção de atividades realizadas; função: pesquisador assistente do IOC; séries: relatóri-
os. Este arquivo está sob a guarda da COC/Fiocruz. Sobre o impacto da construção
de hidrelétricas no sentido de gerar condições para surtos/epidemias de malária,
ver Humphreys (2001).

76 Neiva (1941: 172) considerava a campanha de Xerém um “marco para os estudos
referentes à malária”, do ponto de vista dos métodos de profilaxia e dos conheci-
mentos sobre a biologia e os hábitos dos mosquitos transmissores: “todos os elemen-
tos encontravam-se naquele vasto campo de observação e de experiências”. Na
ocasião, ele observou que, em função da própria intensidade da quininização obri-
gatória praticada na região, algumas “raças” de parasitos haviam se tornado resis-
tentes ao medicamento, justificando o aumento das doses ministradas conforme os
padrões internacionais. Além da questão dos hábitos das distintas espécies de
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anofelinos, este foi um dos distintos aspectos que, em revisão publicada em 1941,
Neiva (1941: 190) enfatizou ao reiterar sua convicção de que “o problema de
combate à malária apresenta sempre um aspecto de ordem local, que deve ser
levado em conta” e que, portanto, os textos de medicina tropical produzidos pelos
autores estrangeiros deveriam ser sempre adaptados às características de cada região.

77 Sobre as campanhas antipalúdicas realizadas no país nas primeiras décadas do
século XX, ver Cruz (1910) e Neiva (1941). Para uma análise histórica destas cam-
panhas no contexto da difusão da medicina tropical e da modernização republica-
na, ver Benchimol e Silva (2008).

78 Sobre Ronald Ross e a profilaxia da malária, ver Ross (1897, 1910) e Harrison
(1978). Oswaldo Cruz, em sua campanha contra a febre amarela no Rio de Janeiro,
utilizou o modelo das brigadas sanitárias contra o vetor, ficando por isso conhecido
como ‘general mata-mosquitos’ (Benchimol, 2001). Cruz, que em 1910 chefiou o
combate à malária junto aos trabalhadores da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré,
na Amazônia, foi o único latino-americano a contribuir para o livro The Prevention
of Malaria, publicado, naquele ano, por Ross (Cruz, 1910).

79 Margareth Humphreys (2001: 72-74) aponta ainda a segregação, por meio de
habitações afastadas, dos indivíduos portadores do parasito, de modo a que não
servissem como fonte de infecção para o mosquito e, conseqüentemente, para
outros indivíduos (método utilizado para proteger os colonos europeus na África),
e, ainda, a abordagem (defendida principalmente pelos malariologistas italianos,
cujo expoente foi Angelo Celli) que associava o combate à malária ao combate à
pobreza e às más condições de vida (como habitação, nutrição etc.).

80 Expurgos domiciliários com piretro e enxofre vinham sendo feitos pelo Serviço de
Profilaxia da Febre Amarela na capital federal desde 1903 (Benchimol, 2001).
Segundo Chagas Filho (1993), esta contribuição original de seu pai para a compre-
ensão e a profilaxia da malária só seria reconhecida plenamente no I Congresso
Internacional de Paludismo, realizado em Roma, em 1925. Sobre a teoria da infec-
ção domiciliária da malária proposta por Chagas como exemplo de como os cien-
tistas de Manguinhos atuavam nestas campanhas sanitárias tanto para responde-
rem a demandas concretas da modernização quanto para testar teorias e produzir
novos conhecimentos científicos, ver Benchimol e Silva (2008).

81 Em trabalho de 1908, Chagas reiterou sua crença na eficácia dos expurgos
domiciliários, mas afirmou que o método não deveria ser adotado de maneira
exclusiva e sim em combinação com as outras medidas, sobretudo a aplicação de
quinina (Chagas, 1908a). Ver também Chagas (1935h) e Pinto (1936). Conforme
Stepan (2003), ao estudar a malária na Amazônia, em 1912-1913, no âmbito da
expedição organizada pela Superintendência de Defesa da Borracha, Carlos Cha-
gas sublinhou a especificidade da doença naquela região (e, conseqüentemente,
dos meios a serem adotados para o seu controle), partilhando da percepção cres-
cente entre os malariologistas que realizavam estudos de campo em diversas partes
do mundo de que esta era uma enfermidade a ser compreendida em termos de
suas variantes locais, a partir da correlação entre múltiplos fatores envolvendo
vetores, parasito, hospedeiro e ambiente. Sobre esta expedição, ver Cruz (1913) e
Chagas (1935e). Sobre a malária como enfermidade local, ver Neiva (1941).

82 Ao analisar o relatório produzido pela expedição de Arthur Neiva e Belisário Penna
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ao interior do país (Neiva & Penna, 1916), Nísia Trindade Lima (2003: 190) argu-
menta que esta perspectiva ambientalista da medicina tropical garantiu, no contex-
to nacional brasileiro, uma “afinidade eletiva entre conhecimento médico sobre o
processo de saúde e doença e imaginação social”. Sob esta perspectiva – que vincula
o entendimento das doenças a fatores da natureza e também a elementos da cultu-
ra e da história –, as viagens dos cientistas do IOC aos sertões assumiram, num
contexto de intensa discussão da nacionalidade, grande importância na produção
de interpretações de natureza sociológica sobre o Brasil.

83 O terceiro objetivo de suas campanhas, a varíola, ficou comprometido em função
do episódio conhecido como ‘revolta da vacina’, em 1904 (Benchimol, 2003).

84 Em 1908, foram formalmente incorporados, como pesquisadores assistentes, An-
tonio Cardoso Fontes, Alcides Godoy, Arthur Neiva, Carlos Chagas (sua nomeação
se deu em 19 de março), Henrique Aragão e Ezequiel Dias. Entre os que seriam
contratados com a chamada ‘verba da manqueira’, estavam Adolpho Lutz, Gaspar
Vianna e Astrogildo Machado (Benchimol & Teixeira, 1993).

85 Segundo Benchimol e Teixeira (1993: 28-29): “(...) a partir de 1908 prevaleceu a
orientação de formar especialistas, mas sem esta polivalência não teria sido possível
sedimentar os pontos de apoio que viabilizariam as novas condições materiais e
institucionais de trabalho, nem as múltiplas raízes disciplinares que nutriram a abun-
dante safra de estudos originais sobre a patologia brasileira nos anos seguintes”.

86 À semelhança da escola de medicina tropical de Liverpool, o Institut für Schiffs-
und Tropenkrankheiten, fundado em 1901, tinha entre seus objetivos, além do
ensino da nova especialidade, estudar doenças que, em função do intenso comércio
com os países tropicais, ameaçavam os portos europeus Sá (2005).

87 O alemão Fritz Schaudinn era uma liderança na ciência médica por seus estudos
sobre a evolução dos plasmódios no tubo digestivo dos anofelinos e no sangue
humano e, principalmente, por ter descoberto, em 1905, juntamente como
Hoffmann, o causador da sífilis (Treponema pallidum) (Benchimol & Sá, 2005).

88 Sobre o intercâmbio entre estes pesquisadores alemães e os pesquisadores de
Manguinhos, ver Sá (2005).

89 “Se o termo‘doenças tropicais’ for entendido como doenças peculiares e confina-
das aos trópicos, então bem meia dúzia de páginas teria sido suficiente para sua
descrição, pois, no máximo, apenas duas ou três doenças relativamente sem impor-
tância merecem esta designação” – Tradução livre.

90 Num indício expressivo de como a dimensão congnitiva da produção dos novos
conhecimentos médicos sobre as doenças infecciosas imbricava-se com a dimensão
política dos interesses imperialistas, Manson (1897: 842-843) declarou, em sua aula
no Saint George’s Hospital: “It is more especially of recent years, partly in consequence
of the enormous expansion of our Empire and partly in consequence of the
advances in tropical pathology which have signalized the last two decades, that the
claims of tropical medicine have become urgent”. [“Foi principalmente nos últi-
mos anos, em parte como conseqüência da enorme expansão de nosso Império e
em parte como resultado dos avanços em patologia tropical produzidos nas duas
últimas décadas, que as reivindicações da medicina tropical tornaram-se premen-
tes” – Tradução livre].
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91 As escolas de medicina tropical de Londres e Liverpool estabeleceram aulas em
protozoologia, helmintologia, parasitologia e entomologia, deixando a bacteriolo-
gia e a higiene fora de seu currículo (Farley, 1992). Sobre o processo que levou à
criação destas escolas como instituições especializadas no campo médico, conforme
projeto de Manson, apesar de alguns estabelecimentos de ensino médico terem
reivindicado que poderiam prover este treinamento em medicina tropical de for-
ma articulada à formação que vinham oferecendo em bacteriologia, ver Farley
(1991, capítulo 2).

92 Em 1902, o Instituto Pasteur de Paris incumbiu os irmãos Edmond e Etienne
Sergent de investigarem a malária na Argélia e estabelecer ações de profilaxia. Diz
Moulin (1996: 170-171): “The Sergent Brothers chose ‘anti-paludism’ as their
touchstone and the emblem of the new Pastorian medicine. Field studies and
interventions came side-by-side with the production of sera and vaccines, in the
typical combination of basic research and applied science that was becoming the
stamp of Pastorian medicine”. [“Os irmãos Sergent escolheram o ‘anti-paludismo’
como a pedra-de-toque e o emblema da nova medicina pasteuriana. Estudos de
campo e intervenções vieram lado a lado à produção de soros e vacinas, numa típica
combinação de pesquisa básica e ciência aplicada que estava se tornando a marca da
medicina pasteuriana” – Tradução livre].

93 Segundo Caponi (2002), enquanto os pesquisadores brasileiros adotaram estes dois
modelos como perspectivas complementares, os argentinos privilegiaram o pro-
grama de pesquisa pasteuriano e não incorporaram, pelo menos até meados da
década de 1910, as questões e os modos de pesquisa da medicina tropical. O interes-
sante contraponto estabelecido por Caponi neste estudo é ilustrativo das grandes
potencialidades analíticas que a perspectiva comparada pode trazer à compreensão
das particularidades do processo de institucionalização da medicina tropical em
distintos contextos locais.

94 “(...) se situam neste mesmo espaço de intersecção onde se entrecruzam dois tipos
de saber e dois programas de pesquisa que nem sempre puderam conviver pacifi-
camente. Os estudos microbiológicos de laboratório (muitos dos quais ocorriam
dentro dos hospitais ou em espaços anexos aos mesmos) e os estudos entomológicos
de campo, fundados no modelo classificatório dos naturalistas” – Tradução livre.

95 Desde sua inauguração em 1855, esta ferrovia era vista como um dos principais meios
de integração do território nacional, daí o projeto de estendê-la da capital federal a
Belém do Pará. Em 1904, foi inaugurada a estação de Curvelo e, dois anos depois, a
estação de Corinto. No verão de 1906/1907, contudo, a malária paralisou as obras na
ponte do rio Bicudo, impedindo a construção do ramal para Pirapora. A estação de
Lassance foi inaugurada em fevereiro de 1908 e, em 1910, a estação de Pirapora.
O projeto de prolongar a ferrovia até o Pará não se concretizou (ANPF, 2005).

96 Maryinez Lyons (1992) argumenta que as epidemias de tripanossomíase africana
estiveram diretamente associadas às mudanças sociais e ambientais impostas pelo
colonialismo. É nesse sentido que a autora afirma tratar-se de uma ‘doença colonial’.

97 Em discurso na ANM em 1921, Belisário Penna relatou com orgulho o momento
imortalizado como o ponto de partida da ‘grande descoberta’: “Tínhamos notícia
do ‘barbeiro’, mas não o havíamos ainda visto. Quis a minha boa estrela que eu
pernoitasse em casa de um sertanejo, onde pude colher em flagrante de sucção de
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sangue em crianças da casa, grande número de exemplares do inseto (...). Foram
esses os primeiros examinados por Carlos Chagas, e era de ver-se o seu alvoroço ao
descobrir no sangue retirado dos seus intestinos um parasito flagelado”. Fundo
Belisário Penna (doravante FBP), Série Trajetória Profissional (19210915), p. 10-
11. Este arquivo está sob a guarda da COC/Fiocruz. Cantarino Mota também se
orgulhava de haver sido personagem decisivo naquele acontecimento. Ver “Um
engenheiro da história da ‘moléstia de Chagas’”. Singra, 7(10), 1954. Fundo Cornélio
Homem Cantarino Mota. Este arquivo encontra-se sob a guarda da COC/Fiocruz.
Em 1919, o próprio Chagas referiu-se à participação de Mota e Penna na descober-
ta do barbeiro: “Quando, no desempenho da incumbência que me veio de Oswaldo
Cruz, realizava os trabalhos de profilaxia antipalúdica na E. de Ferro Central do
Brasil, tive conhecimento pelas referências inteligentes de um engenheiro ilustre,
o Dr. Cantarino Mota, da existência de um inseto hematófago nas residências
humanas daquela região. Obtive pelo esforço do meu grande amigo Belisário Penna
diversos exemplares do inseto (...)” (Jornal do Commercio, 1919: 6-7).

98 Chagas menciona também como origem para esta denominação o fato de que,
naquelas regiões, ainda era comum os barbeiros aplicarem sangrias e sanguessugas
com objetivos terapêuticos (Chagas, 1910b: 423). Para uma interessante discussão
das razões pelas quais os vetores da doença de Chagas são chamados de barbeiros,
ver Rezende e Rassi (2008).

99 Em 1842, descrevendo sua viagem pelo mundo, Charles Darwin relatou ter sido
picado por um inseto daquela família (que depois se confirmaria ser um barbeiro,
conhecido na América hispânica como vinchuca, termo de origem quéchua). Espe-
cula-se que ele tenha morrido em conseqüência da doença de Chagas.

100 Os detalhes desta seqüência seriam objeto de controvérsia anos depois, quando
alguns médicos afirmariam que Cruz, por ter sido o autor da infecção experimen-
tal em Manguinhos, deveria ser considerado o verdadeiro autor da descoberta do
T. cruzi. Tal questão será tratada no capítulo 4.

101 Em 20 de março de 1908, Chagas havia sido nomeado pesquisador assistente do
Instituto de Manguinhos.

102 Cobaia é uma espécie de roedor sul-americano (em português, é popularmente
conhecido como ‘porquinho da Índia’) muito usado em experiências de laborató-
rio e o termo acabou sendo utilizado para designar quaisquer animais com este fim.
Agar-sangue era um meio de cultura tradicionalmente usado desde que Koch
estabeleceu seus postulados para a pesquisa bacteriológica. Era preparado com agar
(substância extraída de algas), infuso de coração de animal, cloreto de sódio e
sangue desfibrilado (Rey, 1999).

103 Arthur Neiva (1880-1943) nasceu em Salvador e formou-se pela FMRJ em 1903,
tendo participado, ainda estudante, da campanha contra a febre amarela promovida
por Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro. Ingressou em Manguinhos em 1906, dedican-
do-se a pesquisas em entomologia. Depois de estudar diversas espécies vetoras da
doença de Chagas, produziu, em sua tese para livre-docência de história natural
médica e parasitologia da FMRJ, em 1914, uma ampla revisão do gênero Triatoma
(ao qual pertenciam os barbeiros até então estudados), em vários países do continente
americano. Sobre Neiva, ver Lent (1943) e Benchimol & Teixeira (1993).

104 Sobre o raciocínio que empreendeu naquele momento, declarou: “Leváramos,
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como idéia diretriz, a noção de constituírem os domicílios humanos o habitat
predileto, senão exclusivo, do hematófago, assim como fato, amplamente verifica-
do, de ser o sangue humano a alimentação por excelência dele. Seria razoável
pensar, daí, numa condição infectuosa intradomiciliária e que o vertebrado hospe-
deiro do parasito fosse algum animal doméstico ou o próprio homem” (Chagas,
1910b: 423).

105 Chagas realizou um ‘exame a fresco’, ou seja, a observação, ao microscópio, de uma
gota de sangue entre lâmina e lamínula.

106 Interrogação do autor, relativa à dúvida acerca da espécie da qual fazia parte o
barbeiro.

107 Para uma descrição mais detalhada do caso de Berenice, ver Chagas (1909d).
Tendo se recuperado das manifestações graves da doença aguda que apresentava
em 1909, Berenice passou a ser acompanhada, quase sessenta anos depois (a partir
de 1961), por pesquisadores mineiros, sendo submetida a diversos exames clínicos
e laboratoriais. Ela levava uma vida normal e apresentava manifestações clínicas
compatíveis com as de pessoas da sua idade, mesmo sendo verificada a presença do
T. cruzi. Naquela ocasião, amostras do parasito retiradas do sangue da paciente
foram isoladas e conservadas em laboratório com o nome de ‘cepa Berenice’, vindo
a servir de objeto para várias pesquisas científicas. Em relato aos médicos e cientis-
tas, Berenice contou que, apesar das poucas lembranças do contato com Chagas,
havia guardado os presentes que ele lhe dera, como uma medalha e uma boneca.
Contou ainda que ele propôs levá-la para ser educada no Rio de Janeiro, mas que
seus pais se opuseram à idéia. Berenice faleceu em 1981, aos 73 anos, de insuficiên-
cia cardíaca (Salgado, 1980).

108 Este concurso, no qual se inscreveram os então pesquisadores assistentes Carlos
Chagas, Ezequiel Dias, Alcides Godoy, Cardoso Fontes, Arthur Neiva e Henrique
Aragão, foi intensamente disputado e gerou polêmicas sobre os critérios e procedi-
mentos utilizados. Além da avaliação de Oswaldo Cruz e de Figueiredo de
Vasconcellos, cada competidor dava notas aos trabalhos dos outros. No item traba-
lhos publicados, a maior pontuação era destinada àqueles que fossem julgados
como “de alto valor científico, que apresentem descobertas importantes ou méto-
dos novos de grande valor prático” (apud Benchimol & Teixeira, 1993: 41). O
único a receber a nota máxima de todos os votantes foi o trabalho de Chagas
publicado em agosto de 1909 nas Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. Oswaldo
Cruz também deu nota máxima para os trabalhos que anunciavam a descoberta da
tripanossomíase no Brasil e na Alemanha. Segundo Benchimol e Teixeira (1993:
30), o concurso constituiu, por um lado, um emblema da “metamorfose de
Manguinhos” em sua nova fase de profissionalização e amadurecimento, iniciada
com as transformações implementadas em 1908, e, por outro lado, evidenciou os
conflitos e as cisões internas que este processo acarretava. Os documentos relativos
ao concurso, com as notas e os comentários a respeito de cada competidor, encon-
tram-se no FCC; grupo: administração da carreira; atividade: participação em
concurso; função: pesquisador assistente do Instituto Oswaldo Cruz. Sobre os
conflitos internos em Manguinhos à época, ver também Britto (1995).

109 Ver A Noite (1912) e Diário de Notícias (1912).
110 Chagas receberia diversas homenagens, títulos e condecorações no Brasil e no
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exterior, ao longo de sua vida.     Em 1921, foi o primeiro brasileiro a receber o
título de doutor honoris causa da Universidade de Harvard. A mesma distinção
lhe foi concedida em 1926 pela Universidade de Paris. Foi membro de inúmeras
instituições médicas e científicas em diversos países, entre as quais a Academia
Brasileira de Ciências, a Associação Médica Argentina, a Associação Médica Pan-
Americana, a Société de Pathologie Exotique, a Royal Society of Tropical Medicine
and Hygiene, a Société Royale des Sciences Medicales et Naturelles de Bruxelas e
as academias de medicina de Paris, Madri, Roma e Nova York. Por duas vezes foi
indicado ao Prêmio Nobel, para os anos de 1913 e 1921. Ver IOC (1959), Kropf
e Hochman (2007).

111 Sobre os estudos de Chagas no IOC, ver, entre outros, Benchimol e Teixeira (1993),
Chagas Filho (1993), Coura (1997), Perleth (1997), Morel (1999), Dias (1999),
Coutinho (1999, 2003), Kropf, Azevedo e Ferreira (2003), Delaporte (2003).

112 “(...) a descoberta de uma doença humana até então desconhecida dos médicos,
justamente no momento em que outras doenças parasitárias transmitidas por
vetores, como a malária e a doença do sono africana, estavam definindo a nova
disciplina da medicina tropical, foi considerada inicialmente no Brasil como um
grande feito da medicina” – Tradução livre.

113 Para a análise e crítica destes enunciados de Chagas, ver Delaporte (2003: 52-59).
114 O trabalho de Kleine foi confirmado por Bruce e colaboradores somente em 1911

e o ciclo do parasito causador da tripanossomíase africana foi desvendado por
completo em 1913. Só então a mosca tsé-tsé tornou-se consensualmente reconhe-
cida como hospedeiro intermediário do T. gambiense (Sá, 2005).

115 Chagas publicou vários trabalhos em parceria com Prowazek e Hartmann. Ver
Prata e Sant’Anna (1981).

116 Sobre a idéia de ‘apropriabilidade social’ da ciência, ver Thomas e Kreimer (2002).
117 Entre os muitos médicos e cientistas que escreveram sobre Carlos Chagas, ver

Villela (1934), Chagas (1935), Fraga et al. (1935), Marchoux (1936), Magalhães
(1944), Almeida (1938), Bacellar (1938), Paraense (1964), Rezende (1959a),
Vasconcellos (1959), Fonseca (1964), Lacaz (1963), Carneiro (1963), Brener (1989),
Chagas Filho (1993), Morel (1999) e Dias (2008).

118 A via que ligaria o tripanossoma desconhecido a uma patologia humana – ‘fechan-
do’ assim a associação com a medicina tropical – somente seria aberta, segundo
Delaporte (1995), com a infecção experimental realizada por Cruz em Manguinhos,
a partir da qual foi identificado o T. cruzi.

119 Em trabalho produzido como retrospecto da descoberta, escreveu Chagas: “Mais
de um ano permanecemos naquela zona, sem que houvéssemos sabido da existên-
cia ali, nas choupanas dos regionais, de um inseto hematófago, denominado vul-
garmente barbeiro, chupão ou chupança. (...) E desde então foi-nos penosa a
absoluta impossibilidade de classificar, no quadro nosológico conhecido, muitos
dos casos mórbidos que se ofereciam a nosso estudo. Nem valiam, para elucidação
do diagnóstico, os recursos experimentais do laboratório, e nem decidiam os ele-
mentos da semiótica mais segura e meditada. Alguma cousa de novo, nos domínios
da patologia, aí perdurava desconhecida, e se impunha a nossa curiosidade” (Chagas,
1922a: 68; grifos meus).
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120 Na seguinte descrição, fica clara a ênfase na hipótese do minasense: “(...) examina-
mos exemplares de barbeiros e encontramos, no intestino posterior, um flagelado
com morfologia de critídias. Restava saber se era parasito exclusivo do inseto ou
estádio evolutivo de um flagelado de vertebrado. Em sagüis (Callithrix penicillata)
da mesma região, havíamos encontrado um tripanossoma parasitando quase todos
os exemplares; e por isso suspeitamos que o barbeiro fosse o hospedador interme-
diário, sendo as formas flageladas do intestino estádios evolutivos deste
hemoflagelado, o Trypanosoma minasense CHAGAS. Por esta razão, mandamos
exemplares do hematófago ao nosso diretor e mestre Dr. Oswaldo Cruz, que os
alimentou em um Callithrix, obtendo a infecção deste por um hemoflagelado, de
morfologia muito diversa da do Trypanosoma minasense, que foi denominado por
nós Trypanosoma cruzi” (Chagas, 1911c: 221).

121 Este relatório inclui, na bibliografia, os trabalhos em que Chagas já havia afirmado
que não se tratava do minasense, mas a existência do desenho pode ser vista como
um indício de que, em algum momento anterior, o protozoário detectado por
Chagas no barbeiro foi, de fato, considerado como o tripanossoma do macaco
(IOC, 1909).

122 Benchimol e Teixeira (1993) atribuem tais reconstruções, sobretudo o relato de
1922, especificamente ao contexto da polêmica iniciada em 1919 e intensificada em
1922/1923, onde foram questionadas a autoria da descoberta do T. cruzi (que
alguns atribuíram a Oswaldo Cruz) e a importância da doença.

123 Para uma análise da relação entre mito e memória, na trajetória de Oswaldo Cruz,
ver Britto (1995).

124 “Como vedes, meus senhores, o estudo desta moléstia apresenta de curioso o fato de
termos partido aqui do conhecimento prévio do germe, de o haver estudado minu-
ciosamente em sua biologia, para, mais tarde chegar, baseado, de alguma forma, nessa
mesma biologia, à noção, praticamente a mais importante, de ser ele fator etiológico
de uma espécie mórbida humana. No esclarecimento etiológico das outras espécies
mórbidas nada de similar encontramos; em todas elas, depois de profundamente
estudada a moléstia, em sua sintomatologia, em suas condições epidemiológicas, tem-
se chegado à verificação do agente mórbido” (Chagas, 1910b: 423).

125 Stepan (2001: 188) chama a atenção para este aspecto: “the links between parasites
and disease were loose, nor tight; it was as though there were signs looking for
parasites, and parasites chasing signs”. [[[[[“os elos entre os parasitos e a doença eram
frouxos, não estreitos; era se como existissem sinais procurando parasitos, e para-
sitos buscando sinais” – Tradução livre].

126 Deste quadro, mais freqüente nas crianças, relatou ter destacado os seguintes ele-
mentos mais salientes: “grande anemia, decadência orgânica acentuada, edema
subpalpebral e freqüentemente edemas generalizados, engurgitamento ganglionar
considerável, havendo volumosos gânglios nas plêiades periféricas (axila, regiões
inguinal e crural, pescoço etc.). Em algumas crianças, é notável a atrofia do desen-
volvimento. É uma condição mórbida permanente, com incidentes agudos, que se
expressam em reação febril e em outros elementos mórbidos. As noções clínicas que
temos da moléstia são ainda muito incompletas, estando apenas iniciadas, nesse
sentido, nossas observações” (Chagas, 1909c: 161).






