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Seguiu-se até aqui um longo itinerário. Foram percorridos distin-
tos espaços, em distintas temporalidades: laboratórios europeus, anfitea-
tros e enfermarias da Faculdade de Medicina na capital federal da Belle
Époque, laboratórios de Manguinhos, os sertões mineiros de Lassance,
salões das academias médicas, institutos de pesquisa na Argentina, repar-
tições do Ministério da Educação e Saúde, campos de batalha da Segun-
da Guerra Mundial, os sertões de Bambuí, Uberaba e outras paragens do
Brasil Central, instituições de ciência, de medicina e de saúde pública,
no país e no exterior.

Foram muitas as viagens e os deslocamentos, idas e vindas entre o
litoral e o sertão, para conformar a imagem de uma nova doença tropical
que, descoberta por um cientista dos ‘trópicos’, foi construída e reconhe-
cida, sob as condições específicas da ciência e da sociedade brasileiras,
como a ‘doença do Brasil’. Associando as teorias européias sobre germes,
vetores e doenças às questões e aos desafios particulares de uma nação
que se pretendia moderna (e da ciência que pretendia conduzi-la), o
caminho pelo qual se partiu de um novo parasito encontrado no sangue
de uma menina sertaneja para se chegar a uma endemia do continente
americano permite refletir sobre as intricadas e estreitas relações entre
ciência e sociedade.

Conclusão
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Cabe lembrar as perguntas de David Bloor, e que foram as perguntas
de Ludwig Fleck,     Thomas Kuhn e de todos os que seguiram nesta trilha.
Qual a dimensão social dos processos pelos quais o conhecimento científi-
co é produzido, transmitido, se estabiliza e muda ao longo do tempo?
Como enxergar nos enunciados ‘objetivos’, pelos quais os cientistas apre-
endem a natureza, as múltiplas dimensões de uma intensa movimentação
humana e coletiva, que envolve acordos e desacordos, negociações e dispu-
tas, interesses e crenças? Vejamos os principais aspectos destacados pelo
presente estudo, que buscou respostas a estas perguntas a partir do caso da
doença de Chagas e do diálogo conceitual entre os estudos sociais e histó-
ricos da ciência e a história social da medicina.

A fim de compreender as condições teóricas, sociais e institucionais
que levaram Carlos Chagas à descoberta que o consagraria no ‘panteão’
da ciência nacional, procurei situar sua formação no panorama das teo-
rias médicas emergentes ao final do século XIX, que acenavam com no-
vas e poderosas ferramentas para compreender e combater as doenças
causadas por germes e transmitidas por vetores, especialmente insetos.
Foi sob o boom dos estudos e interesses em torno das doenças tropicais,
que assumiam significados particulares no contexto sanitário e político
da capital federal brasileira, que Chagas concluiu seu curso médico e
ingressou em Manguinhos, para estudar e combater a malária. O contex-
to particular de construção do próprio instituto, que Oswaldo Cruz bus-
cava transformar num centro de excelência em medicina experimental,
foi determinante para o caminho que levou o jovem cientista a descrever
a nova doença em Lassance.

A articulação entre microbiologia e medicina tropical – não só como
arranjo teórico, mas sob a perspectiva de reforçar e ampliar os vínculos
entre as atividades de Manguinhos e as demandas da saúde pública que
lhe conferiam sustentabilidade e legitimidade social – foi decisiva para
que o Instituto Oswaldo Cruz (IOC) sobrepujasse os contornos restritos
sob os quais havia sido criado e se consolidasse como instituição científi-
ca estável, referência para uma nova fase na institucionalização da ciência
no Brasil. A descoberta da doença de Chagas, ao mesmo tempo que se
viabilizou graças a este processo, veio reforçá-lo, servindo de emblema
para uma instituição que afirmava sua legitimidade pública não apenas
pela capacidade de responder a demandas sociais, mas pela excelência
acadêmica, que a permitia descortinar novos problemas para a ciência e
a sociedade.
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Em termos cognitivos, os marcos teóricos da medicina tropical ser-
viram de balizamento fundamental tanto para o processo da descoberta
como para os rumos que, a partir de 1909, Chagas seguiria para definir,
como entidade nosológica específica, a doença que recebeu seu nome. O
parasito foi a instância decisiva de enquadramento deste objeto, do ponto
de vista dos elementos que viriam a compor seu quadro clínico e também
dos critérios utilizados para a comprovação de sua existência e
especificidade, caminho este reforçado ainda mais pela peculiaridade de
não se dispor de qualquer experiência clínica prévia sobre os fenômenos
patológicos atribuídos ao novo tripanossoma.

Ao seguir     os enunciados pelos quais Chagas, junto a seus colabora-
dores em Manguinhos, foi estabelecendo o desenho clínico da nova doen-
ça e seus significados sociais, destaquei os caminhos pelos quais a nova
tripanossomíase assumiu a identidade de uma patologia fundamental-
mente endócrina, mais precisamente tireoidiana. A ‘tireoidite parasitá-
ria’ foi vista como enfermidade que comprometia seriamente o desenvol-
vimento orgânico dos indivíduos (especialmente crianças) e que tinha
como um de seus sinais mais visíveis e característicos o ‘papo’, que passou
a servir como principal critério clínico para a busca de casos da doença.
Além de ser uma afecção muito comum na região de Minas Gerais onde
Chagas realizava suas pesquisas, o bócio endêmico era investido de parti-
cular importância social como expressão do ‘atraso’ e da ‘degeneração’ das
populações do interior. Sob o impacto da microbiologia, muitos médicos
aventavam a possibilidade de doenças endócrinas terem causas infecciosas.
A correlação com distúrbios neurológicos fazia destas patologias
objeto de especial interesse para a ciência médica, num contexto em que
o tema da ‘degeneração’ mobilizava os debates sobre as perspectivas do
‘progresso’. Diante destes fatores, procurei mostrar que, para tal
enquadramento científico e social da tripanossomíase, foi fundamental o
apoio dos médicos da Academia Nacional de Medicina (ANM), conquis-
tados mediante mobilização do próprio Oswaldo Cruz e que serviram
não apenas como fonte de credibilidade para os enunciados de Chagas,
mas o impulsionaram a seguir na trilha pela qual se desenhava a ‘tireoidite
parasitária’.

O encontro da ANM com os sertões – com o que estes representavam
como espaço geográfico, social e simbólico da miséria, da doença e do
abandono, na chave interpretativa de Euclides da Cunha – foi promovido
nas várias apresentações pelas quais Chagas divulgou suas pesquisas, entre
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1910 e 1913, nas principais associações médicas. Nesse processo, a doen-
ça foi definida como objeto científico e social que, materializado na habi-
tação miserável que servia de abrigo ao barbeiro e nas deformações físicas
e mentais de suas vítimas, traduzia a realidade de um país cujo progresso
se emperrava diante das graves endemias que assolavam suas populações
rurais. A nova tripanossomíase emoldurava a nação também na medida
em que representava o protagonismo da ciência em revelar esta realidade
e em reivindicar intervenções do poder público para transformá-la.

Na chave de uma intelligentsia reformadora, que aproximava a iden-
tidade social dos cientistas de Manguinhos do perfil dos intelectuais da
chamada geração de 1870, Chagas formulou, no processo mesmo de cons-
trução médica da nova doença, os valores e as categorias que, anos mais
tarde, seriam amplificados no debate político em torno do saneamento
rural do Brasil. A doença de Chagas emergia, assim, do laboratório e
também da mobilização política em torno dos significados que lhe eram
imputados como imagem da própria nação.

No decorrer de tal processo, o convencimento em torno deste obje-
to médico-científico passou a enfrentar desafios, do ponto de vista das
próprias pesquisas, na medida em que o diagnóstico com base na verifi-
cação parasitária – fundamental para os preceitos da chamada ‘medicina
de laboratório’ – revelou-se procedimento difícil, sobretudo para os ca-
sos crônicos, que eram a maioria dos portadores da infecção. A partir de
então, surgiram questionamentos sobre os enunciados a respeito do qua-
dro clínico da doença (em especial sobre a correlação com o bócio) e
sobre a tese de que se tratava de vasta endemia no Brasil e no continente
americano. Formuladas na Argentina, entre 1914 e 1916, estas dúvidas
levaram Chagas a uma importante revisão de seus estudos. Embora reite-
rando suas teses principais, ele começou a proceder a uma expressiva
reorientação na maneira de apresentar os elementos constitutivos da doen-
ça, minimizando os elementos endócrinos e reforçando os aspectos
cardíacos, tanto discursivamente na composição dos textos quanto no
que dizia respeito aos investimentos de pesquisa.

Ao mesmo tempo que foi alvo de tais questionamentos, a doença de
Chagas, no contexto fortemente nacionalista da Primeira Guerra Mundi-
al, assumiu proeminência no debate público sobre os destinos da nação,
tornando-se uma das principais bandeiras daqueles que denunciavam os
males de um ‘Brasil doente’ e reivindicavam a intervenção do Estado
mediante ampla reforma dos serviços sanitários federais. No âmbito deste
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movimento – que, entre 1916 e 1920, projetou na cena nacional não
apenas a doença, mas seu descobridor –, os traços que vinham se
fragilizando no domínio da discussão científica (os elementos tireoidianos
e neurológicos, a partir dos quais se aquilatava o impacto médico-social
da doença) ganharam nova força, no plano simbólico, como signos por
excelência das enfermidades que flagelavam o Brasil e da ciência que o
redimiria. A noção da existência de ‘milhões de idiotas e papudos’ viti-
mados pelo mal de Chagas, como dizia Monteiro Lobato e outros parti-
dários da campanha pelo saneamento rural do Brasil, ganhou as páginas
dos jornais e as tribunas do Congresso Nacional.

Como desdobramento do movimento sanitarista, a tripanossomíase
americana tornou-se objeto de intensa polêmica que, travada na ANM,
mobilizou profundamente a classe médica durante 1922 e 1923 e teve
grande impacto na trajetória da doença e de seu descobridor. Ao analisar
de perto o desenrolar desta querela, que fez parte do próprio processo
de construção da doença de Chagas, pude observar em que medida, tam-
bém na sua negação, tratava-se de enfermidade que envolvia, de maneira
inextricável, ciência e política. Os que a qualificaram como ‘mal de
Lassance’ acionando as dúvidas de fato existentes quanto a suas caracte-
rísticas clínicas e a sua dimensão epidemiológica, expressavam, além de
rivalidades políticas e pessoais com Chagas, sua posição contrária aos
que concebiam esta e outras doenças tropicais/endemias rurais como tra-
ços distintivos da identidade nacional. Ao mesmo tempo, manifestavam
sua resistência aos significados assumidos pela medicina tropical como
chave para uma dada compreensão médica e política dos dilemas e cami-
nhos do país.

Acompanhando os impactos deste episódio, observei os caminhos
seguidos pelas pesquisas sobre a doença até o falecimento de Chagas     em
1934. Além de abandonar a antiga primazia dos sinais endócrinos e de
intensificar o estudo dos aspectos cardíacos e neurológicos, ele     passou,
num processo que qualifiquei como o início de um ‘novo enquadramento’
para a doença, a reforçar a necessidade de imprimir maior força e
credibilidade ao diagnóstico clínico. O descobridor da nova doença tro-
pical estava ciente de que, diante dos impasses que o laboratório não
conseguia equacionar, este era o caminho para recuperar a força dos
enunciados a respeito daquela entidade nosológica que, justamente, re-
presentava o primado do laboratório no saber e na prática médicas, e
também nos destinos da nação.
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Foi no âmbito deste deslocamento direcionado ao domínio cognitivo
e social da clínica que ocorreu o primeiro passo importante para rever-
ter o ambiente de dúvidas que cercava a tripanossomíase americana.
A descrição na Argentina, em 1935, do sinal de Romaña, ao prover um
meio fácil para o diagnóstico clínico de casos agudos da doença, esteve
inscrita num projeto mais amplo de divulgar o assunto entre os médicos
do interior, fazendo-os aliados dos cientistas no estudo e no mapeamento
da doença, bem como na sua afirmação como assunto de saúde pública.

No Brasil, este projeto foi implementado pelo filho de Carlos
Chagas, Evandro Chagas, que, em 1937, criou o Serviço de Estudo das
Grandes Endemias (Sege) e estabeleceu, em parceria com pesquisadores
mineiros, nova frente de pesquisas sobre a tripanossomíase americana no
interior de Minas. O tema das endemias rurais como expressão do projeto
de ciência de Oswaldo Cruz e Carlos Chagas deslocou-se, no IOC, para o
âmbito específico do programa de Evandro Chagas, não constituindo di-
retriz prioritária da instituição, que vivia um período de indefinições sob
a gestão de Antonio Cardoso Fontes, sucessor de Chagas.

A transferência das atribuições que Manguinhos detivera na for-
mulação das políticas de saúde pública do país para as novas estruturas
sanitárias do Ministério da Educação e Saúde (MES), no bojo das trans-
formações por que passou o Estado e a sociedade brasileira a partir de
1930, impôs ao IOC a necessidade de redefinição de seus vínculos com
a saúde pública. Tal movimento foi implementado, sobretudo, nos pri-
meiros anos da década de 1940, valendo-se de condições específicas do
contexto da Segunda Guerra Mundial. O novo interesse conferido aos
‘obstáculos’ representados pelas doenças infecciosas (não apenas nas fren-
tes de batalha, mas nos países fornecedores de materiais estratégicos),
configurando o início de uma era de grande otimismo quanto aos novos
recursos técnicos e políticos para combatê-las, consolidou uma determi-
nada abordagem da relação entre saúde e desenvolvimento, pela qual as
intervenções sanitárias eram vistas como pré-requisito para qualquer pers-
pectiva de modernização econômica.

No início da gestão de Henrique Aragão (1942-1949), ao tornar-se
uma instituição comprometida em fornecer produtos e serviços ao esfor-
ço de guerra, Manguinhos vislumbrou as condições materiais, políticas e
simbólicas para reconfigurar seus laços e sua identidade com a saúde
pública, sob uma perspectiva mais ampla, que foi a de recolocar, em sua
agenda, a centralidade do tema das endemias rurais, desta vez com a
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ênfase em sua profilaxia. Num contexto nacional em que o tema do traba-
lho era valorizado como eixo do projeto de modernização, e em que o
mundo rural ganhava novos significados econômicos e simbólicos como
espaço de povoamento e abastecimento para o próprio processo de in-
dustrialização e urbanização, recompunham-se, ainda que sob outros
formatos, os valores e as bandeiras dos projetos associados ao saneamento
rural do país.

Tal movimento ganhava contornos particulares em Minas Gerais,
onde se intensificava a preocupação das elites em superar o atraso econô-
mico, estancar o êxodo rural e recuperar a tradicional vocação agrícola
do estado, desta vez como ‘grande celeiro’ do mercado interno nacional.
No cenário político-administrativo da saúde pública federal, as novas
estruturas burocráticas e administrativas criadas no MES acenavam com
a perspectiva de se concretizar e fazer avançar os projetos voltados para o
interior. Foi sob tais circunstâncias que, apoiado pela direção de Aragão,
os cientistas do IOC interessados em dar continuidade às pesquisas de
Carlos Chagas voltariam a Minas, criando, em 1943, o posto de estudo e
de profilaxia da doença em Bambuí.

Os trabalhos desenvolvidos no Centro de Estudos e Profilaxia da
Moléstia de Chagas (CEPMC) representaram um marco decisivo no pro-
cesso de construção e certificação da tripanossomíase americana. O estu-
do clínico da doença em sua fase crônica foi o caminho privilegiado para
enfrentar os aspectos mais controversos daquela entidade. Numa época
em que as concepções sobre a correlação com o bócio e a forma neuroló-
gica já não eram mais aceitas, a ênfase nos estudos cardíacos constituiu
não apenas o desdobramento de um caminho já esboçado por Carlos
Chagas, mas uma nova maneira de segui-lo, representada por um deslo-
camento substantivo em direção ao campo da clínica e dos profissionais e
técnicas a ele específicos.

Entre 1943 e 1948, lançando mão dos novos procedimentos da
eletrocardiografia e das condições materiais e institucionais para a pes-
quisa garantidas pela direção do IOC, os cientistas vinculados ao CEPMC
produziram uma série de estudos que, segundo eles, permitiam indivi-
dualizar a doença de Chagas como cardiopatia específica, materializada
em alterações eletrocardiográficas peculiares. O aperfeiçoamento dos
métodos de diagnóstico sorológico, por sua vez, reforçou a idéia de que
se podia prescindir da verificação parasitária para firmar, com base em
critérios clínicos, o diagnóstico da doença. Sob este novo enquadramento,
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a cardiopatia chagásica crônica tornava-se uma entidade clínica a repre-
sentar, em si mesma, o principal traço de especificidade e materialidade
da tripanossomíase americana.

Além disso, a ampla mobilização implementada pelo diretor do
CEPMC destinada a divulgar, sobretudo entre os médicos das áreas ru-
rais, os novos conhecimentos sobre a doença e também a idéia de que,
por ser um mal cardíaco, comprometia a produtividade dos trabalhado-
res agrícolas, foi uma dimensão fundamental do próprio processo de
produção daqueles novos conhecimentos. A noção de que já se dispunha
de um método concreto para combater os barbeiros por meio de um
inseticida – estabelecido, mediante as pesquisas do posto de Bambuí, em
1948 – foi mais um elemento a atrair interesses sociais diversos em torno
do tema. Graças a tal mobilização, conduzida num contexto em que o
MES enaltecia publicamente as campanhas que o inseriam na chamada
‘era DDT’, a doença tornou-se, pela primeira vez, objeto das políticas
sanitárias federais, iniciando-se em Uberaba uma campanha de profilaxia
em 1950.

A estabilidade conquistada pelos enunciados sobre a cardiopatia
chagásica crônica, a partir do trabalho do CEPMC, constituiu não o
resultado ‘inexorável’ de um progressivo avanço na capacidade dos cien-
tistas em produzir provas de uma realidade já descrita (ou pelo menos
esboçada) por Carlos Chagas, mas implicou diferenças e deslocamentos
expressivos em relação à maneira pela qual esta realidade foi por ele
estabelecida. Do esquema proposto em 1910, foi recortado um novo de-
senho clínico para a tripanossomíase americana e foram estabelecidos
novos espaços sociais para a produção e a validação dos conhecimentos
sobre a doença. Este processo, a um só tempo social e cognitivo, foi pos-
sível tanto pela decisão de adotar novas estratégias de pesquisa quanto
pelo empenho dos cientistas em persuadir diversos grupos sociais, so-
bretudo os médicos, a aceitarem os produtos destas investigações como
evidências de um dado objeto que se pretendia construir.

O novo enquadramento deve ser compreendido em referência a
um projeto político-científico que mobilizou pesquisadores do IOC em-
penhados em reconstruir a identidade pública de Manguinhos como
instituição comprometida com os problemas sanitários e os interesses
sociais mais amplos do país. Também pressupôs continuidades não ape-
nas como estratégia de autolegitimação e de busca de credibilidade,
mas pelo sentido social maior que o próprio processo de deslocamento
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assumiu. Sob as novas condições históricas da ciência, da saúde e da
sociedade brasileira da década de 1940, os pesquisadores do CEPMC
produziram os meios para que, imprimindo novos traços àquele objeto,
estivesse garantida sua reprodução como símbolo de uma tradição, pela
qual se expressava uma determinada visão da ciência, dos cientistas e da
própria nação.

Durante a década de 1950, beneficiando-se dos significados confe-
ridos, no pós-guerra, aos debates sobre o desenvolvimento e sobre os
modos de se romper o ‘círculo vicioso da doença e da pobreza’ tanto no
cenário internacional quanto no contexto brasileiro, os cientistas associa-
dos ao CEPMC continuaram divulgando o tema da doença de Chagas.
Este alcançou novos espaços de institucionalização, em especial as facul-
dades de medicina criadas em áreas endêmicas, e as organizações sanitá-
rias envolvidas com os programas de profilaxia. Aproveitando o apoio
conferido ao problema das endemias rurais no âmbito do projeto
desenvolvimentista de JK e da dimensão simbólica que o interior alcan-
çou com a construção de Brasília, Emmanuel Dias intensificou sua
mobilização política, tendo em vista conquistar os interesses da Reparti-
ção Sanitária Pan-Americana (RSPA) para a implementação de uma cam-
panha global de erradicação dos transmissores. Apesar de este objetivo
não ter sido alcançado, ocorreram, ao longo desta década, vários marcos
importantes a evidenciar que os cientistas haviam sido bem sucedidos em
tornar a doença reconhecida e aceita, consensualmente, como fato médico-
científico e problema sanitário relevante. Estava estabelecido, definitiva-
mente, o caminho que fazia deste tema uma tradição para a ciência e para
a saúde brasileiras, que seguiria em outras e distintas direções, a partir das
décadas seguintes.

O percurso pelo qual a tripanossomíase americana assumiu con-
tornos diferenciados, em diversos momentos, no processo de sua estabi-
lização como fato científico e social conduz à seguinte questão: a doença
descrita por Carlos Chagas em Lassance era a ‘mesma’ doença definida
em Bambuí, sobre     cujos traços essenciais se produziu um consenso que
perdura até hoje? Num sentido mais amplo: como lidar com diferenças e
continuidades na ‘comparação’ entre estes distintos ‘objetos’ ou distintas
‘fases/faces’ do mesmo objeto? Este ponto foi abordado quando se questio-
nou o argumento de François Delaporte (2003) de que o conceito de
tripanossomíase americana teria ‘emergido’ apenas na década de 1930,
com o trabalho do argentino Cecilio Romaña. Cabe aqui retomar o assun-
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to, não em diálogo com a perspectiva deste autor, mas pela reflexão que
desperta no campo da história social, no qual o caso assume outros desa-
fios e complexidades.

Por um lado, a preocupação em evitar o anacronismo implica ava-
liar cada ‘arranjo’ assumido pela doença valendo-se de sua dimensão
sincrônica, das condições históricas específicas que o produziram. Por
outro, a própria noção de diacronia, estruturante do tempo histórico,
conduz a pensar as especificidades próprias de cada momento sob a pers-
pectiva de um ‘processo’ que lhes confere inteligibilidade, em complexa
composição entre diferenças e continuidades.

Neste livro buscou-se mostrar que a doença definida por Carlos
Chagas apresentou-se de modo bastante diferente, em sua fisionomia clí-
nico-epidemiológica, daquela sob a qual seria configurada a partir de
Romaña e, sobretudo, dos trabalhos desenvolvidos pelo CEPMC. Mas, ao
mesmo tempo, salientou-se que tais diferenças foram possíveis e ganha-
ram sentido justamente em função do projeto de se constituírem em con-
tinuidade com os enunciados de Chagas sobre a entidade nosológica des-
coberta em Lassance e com os significados que lhe foram imputados. Foi
este projeto, que se encaminhou tanto no sentido cognitivo quanto no
que diz respeito a seus significados sociais, que criou as condições e as
motivações para a atuação dos que se colocavam como discípulos daquele
que, por sua vez, apresentava-se como herdeiro de Oswaldo Cruz. Sob
tal perspectiva, as diferenças não excluem continuidades e permanências,
mas, ao contrário, constituem dimensões interligadas de um mesmo mo-
vimento, desde que tais afinidades ou filiações sejam concebidas não
como traços de uma unidade biológica ou epistemológica, mas como ele-
mentos de um processo social.

Isso é o que garante a perspectiva histórica, em que conceitos só
ganham sentido sob a perspectiva diacrônica que, situando-os em
temporalidades e em espacialidades diversas, estabelece, ao mesmo tem-
po, vínculos e diferenças. As especificidades são, portanto, partes de um
processo e não elementos de compartimentos estanques. Se, por um lado,
somos capazes de identificar diferenças na maneira pela qual a doença se
apresentou, como objeto médico, durante a vida de Carlos Chagas e de-
pois de 1935, por outro lado, ela constituiu, como fato social, a expres-
são de um projeto mais amplo, que se realizou no decorrer destas duas
fases e que, em suas várias dimensões, teve conseqüências efetivas no pla-
no institucional de Manguinhos e na própria sociedade brasileira. Este
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foi um projeto para a ciência nacional e para a saúde pública, sob o qual
se produziu uma determinada visão do Brasil, de seus problemas e dos
meios para enfrentá-los, e que contribuiu para a criação de valores e
estruturas materiais concretas que, sob a orientação dos próprios cientis-
tas, seriam acionadas para sua implementação.

Foi justamente tal projeto que orientou os esforços dos cientistas
e os distintos caminhos que seguiram na trilha de enquadramento da
doença de Chagas como fato coletivo produzido ao longo do tempo. É a
perspectiva desta diacronia, que insere os objetos da ciência no terreno
da história social, que permite aquilatar as diferenças, sem tratá-las como
evidências da incomensurabilidade entre objetos puramente conceituais.
Supor continuidades nos marcos de um processo não significa produzir
relatos lineares, mas, justamente, situar o sentido das especificidades e
das transformações.

Entre Carlos Chagas e Emmanuel Dias, dois cenários de grande
entusiasmo com o poder transformador das ‘balas mágicas’ da ciência.
Em 1909, as vacinas e os soros da microbiologia e as primeiras campa-
nhas da medicina tropical. Em 1950, a era dos antibióticos e do DDT.
Ambos expressaram tal confiança nas suas próprias trajetórias e nos sig-
nificados que impuseram à doença à qual se dedicaram. De Carlos Cha-
gas a Emmanuel Dias, uma sociedade que se complexificou, um Estado
que adquiriu novas feições e alcance e reservou novos espaços e atribui-
ções aos cientistas num crescente processo de profissionalização, tanto da
ciência quanto da saúde pública. Neste gradiente de afinidades e
contrapontos, desenhou-se o caminho de uma doença que, de tireoidite
parasitária a cardiopatia chagásica crônica, alinhavou não apenas Carlos
Chagas e Emmanuel Dias, e os tantos outros cientistas e não cientistas
que a eles se associaram, mas a própria sociedade brasileira, nas múlti-
plas relações entre ciência, saúde e nação.

u

Em 23 de outubro de 1962, Carlos Drummond de Andrade lamen-
tou, em crônica no Correio da Manhã intitulada “O cientista”, a trágica
e repentina morte de Emmanuel Dias, ocorrida três dias antes. O poeta e
amigo registrava que o diretor do posto de Bambuí tinha um “inimigo na
vida”: o barbeiro. Uma vez, Dias lhe mencionara que o transmissor da
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doença de Chagas despertava-lhe “ganas de sair pelo Brasil afora”, tocando
fogo em todas as “palhoças” que encontrasse, para impedir a prolifera-
ção daquela doença tão ligada à miséria rural. Contudo, “como destruir
a cafua ignóbil do roceiro, sem lhe dar em troca uma habitação decente?”
Este era o problema que Dias “não podia resolver por conta própria”, e,
imaginava o poeta, o cientista provavelmente morrera com a melancolia
de reconhecer que ainda não se havia feito o esforço nacional para resol-
ver aquela situação. Mas, reiterou, “ele, por si, fez o máximo”. Disse
Drummond:

Culto, sensível, afeiçoado às letras e às artes, poderia viver num
centro civilizado e adquirir uma dessas reputações de cientista de
litoral, que tanto rendem em glória e conforto. Preferiu passar a
vida entre gente abandonada do interior, estudando a
tripanossomíase americana. Não sei de vocação mais fiel a um pen-
samento humanitário do que a desse homem que procurou seguir
o caminho do pai, o cientista Ezequiel Dias, e o de Carlos Chagas.
(Andrade, 1962: 6)1

Transcreveu então trecho de carta que Dias lhe escrevera na época
em que se iniciavam as atividades do CEPMC, manifestando seu entusias-
mo com as pesquisas, sobretudo as cardiológicas, que iam constituindo
“um formidável material de estudo”.     Contudo, o cientista também ex-
pressara ao amigo poeta sua tristeza diante do quadro mórbido que se
descortinava na pequena cidade do oeste mineiro: “Você não calcula a
pena que dá ver gente nova, meninos de 10 e 15 anos, homens e mulhe-
res na flor da idade, com o coração gravemente atingido pela doença
(...)”. E, diante da grande quantidade de casos que iam se acumulando
nos fichários do posto, o pesquisador de Manguinhos lançava a pergun-
ta: “Isto é uma terrível advertência para todos nós. Como não será no
Estado todo? No Brasil inteiro?”

Drummond terminou sua crônica lembrando que, muitas vezes,
ouviu o amigo mineiro afirmar que invejava os poetas, que “fazem o que
querem, ao sabor dos impulsos do momento” e que, desfrutando da li-
berdade de criar verdades, recriam o mundo. Com os cientistas, dizia
Dias, é diferente: “Temos a sensibilidade recalcada pela constante obriga-
ção de sermos exatos, terra a terra, em tudo o que observamos e dizemos.
Espiões e prisioneiros da realidade”. Vinte anos depois da criação do
CEPMC, num mundo em que as associações entre ciência e política se
expressavam em conquistas para o progresso, mas também em situações
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de medo – como a chamada “crise dos mísseis”, à qual Drummond se
referiu implicitamente ao mencionar a “hora de pânico” vivida em outu-
bro de 1962 – o poeta afirmou, sobre aquele que também fez política
fazendo ciência: “Foi em tudo um cientista a serviço do homem”.

Para concluir este livro, que se iniciou com um poema e percorreu
longos caminhos por entre as muitas dimensões entrelaçadas do itinerá-
rio seguido pela ‘doença do Brasil’, lanço mão novamente das palavras
de um poeta. Nelas, encontramos, de forma diferente, mas com a síntese
própria aos artesãos da palavra, uma idéia que gostaria de reforçar. Não
são apenas os poetas que criam o mundo e o transformam. Os cientistas
também o fazem. E o caso que serviu de objeto à presente análise é um
exemplo disso.

No processo pelo qual a ‘nova entidade mórbida’ descoberta nos
sertões mineiros ganhou contornos como ‘doença do Brasil’, a ciência de
Carlos Chagas e Emmanuel Dias, que era a ciência de Oswaldo Cruz, ao
mesmo tempo que expressou o mundo em que se inseria também o criou,
sob contornos bastante particulares: um mundo em que a ciência, ao
expor aos olhos da nação as faces dramáticas de seus habitantes doentes,
assumia a missão e o compromisso de redimi-la. Estratégia de
autolegitimação acionada por tais cientistas? Sem dúvida, mas com im-
pactos efetivos e decisivos sobre a sociedade brasileira. A doença desco-
berta por Carlos Chagas emoldurou não apenas a ciência de Manguinhos,
mas a nação que esta, em si mesma, pretendeu emoldurar.

A intricada tessitura que faz dos indivíduos a expressão de grupos,
interesses, projetos e contextos que se colocam para além deles próprios
contém, como dimensão constitutiva, a maneira pela qual estes indivíduos
vêem e compreendem a si próprios e conferem sentido ao lugar que
ocupam, e que desejam ocupar, no mundo. É justamente a partir do
esforço para situar os cientistas de Manguinhos na sociedade e no seu
tempo que se pode humanizá-los e, ao mesmo tempo, compreender a
dimensão mítica que tiveram. É por meio deste caminho que me vejo
diante do sentimento tão vibrante nas palavras do poeta. A admiração
que este lhes devotou também é passível de mobilizar os historiadores
que buscam compreender estes cientistas, em suas ambições, ideais, con-
quistas, contradições e conflitos, a partir do sentido coletivo e social que
se imprimiu às suas trajetórias.
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Notas
1 O escritor assinou C. D. A. O poema “O cientista” foi publicado posteriormente,

em 1966, em Cadeira de Balanço, pela José Olympio Editora.


