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Renata Moehlecke

ão 23 de abril de 1909. O
jornal Gazeta de Notícias,
do Rio de Janeiro, traz
uma “importante comuni-
cação” para a saúde pú-

blica do país: em uma sessão realiza-
da na Academia Nacional de
Medicina, no dia anterior, o “Sr. Dr.
Oswaldo Cruz” apresentou uma nova
moléstia que “despertou vivo interes-
se” aos cientistas. “Trata-se de uma
nova entidade morbida, que um dos
mais bellos ornamentos do Instituto
Oswaldo Cruz, o Dr. Carlos Chagas,
conseguiu isolar, após pacientes e cui-
dadosos estudos”.

A nota descrita apontava, na épo-
ca, a descoberta de um protozoário
hoje conhecido como Trypanossoma
cruzi. A partir de um pequeno trecho
da matéria, não é difícil notar que os
jornais nacionais do início do século
passado utilizavam uma linguagem pe-
culiar, bem diferente da observada nos
dias de hoje. Olhadas agora, as notíci-

as soam esquisitas, extremamente opi-
nativas e carregadas de adjetivos, o que
as torna até mesmo engraçadas. Era
dessa forma “alegórica” que os princi-
pais eventos ocorridos no universo aca-
dêmico-científico e a vida das perso-
nalidades que faziam parte deste eram
retratados para as grandes massas.

Se tomarmos como exemplo a his-
tória e os feitos do médico e sanitarista
Carlos Chagas, podemos nos deparar
com relatos que visavam transmitir seri-
edade, mas que agora são bem diverti-
dos. O Diario da Tarde, de Belo Horizon-
te, em 28 de outubro de 1910, comenta
os benefícios dos estudos realizados pelo
cientista com relação à doença de Cha-
gas. “O maior alcance pratico da notá-
vel descoberta do dr. Chagas é acudir a
pavorosa e infelissima situação de
patricios, que se podem contar por cen-
tenas de milhares, victimas do morbus
transmittido pelo perigoso insecto”.

O Paiz: parabéns ao
governo pela indicação

de Oswaldo Cruz

O modo de expressar a esperança
de dias melhores com base em even-
tos científicos que buscam a melhora
da qualidade de vida dos brasileiros
também pode ser visto hoje como
irreverente. Em 23 de novembro de
1912, a Gazeta de Notícias narra uma

Cruz e Chagas
aos olhos da imprensa

Edição do Jornal do Brasil (JB)
noticia morte de Oswaldo Cruz
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expedição comandada por Oswaldo
Cruz ao Amazonas a fim de auxiliar a
implantação de saneamento na região.
“Oxalá que daqui a não muitos annos
possamos ver aquella região livre de
todos os múltiplos males que afligem
e que são o flagello de todos os seus
habitantes”, expõe a notícia em rela-
ção aos possíveis resultados.

Os jornais daquele período clara-
mente demonstram que não havia uma
preocupação com a controversa
objetividade jornalística que observa-
mos na contemporaneidade. O perió-
dico O Imparcial, do Rio de Janeiro, em
15 de fevereiro de 1917, aborda de
uma maneira nada neutra a indicação
do cientista pelo governo brasileiro
para o cargo de direção do então Insti-
tuto de Manguinhos (a atual Fiocruz).
“Só podemos ter louvores não só para
a escolha como para a presteza com
que foi feita. De facto, não seria con-
veniente deixar acephala por muitos
dias uma organização preciosa como
a daquelle Instituto”. Apenas dois dias
antes, quando ainda havia dúvidas so-
bre quem iria assumir o posto, o jornal
O Paiz também publicou o seguinte
comentário de felicitação: “caso se
confirme o boato, queira o governo
aceitar os nossos parabens pelo acerto
dessa escolha feliz”.

Alguns eventos eram contados de
maneira semelhante ao modo como,
atualmente, pode-se acompanhar o dia-
a-dia de celebridades. O periódico A
Noite, do Rio de Janeiro, em 28 de se-
tembro de 1920, menciona como fo-
ram ótimas as impressões que a rainha
Elisabeth da Bélgica teve sobre o Insti-
tuto de Manguinhos durante visita gui-
ada pelo diretor Carlos Chagas. “A rai-
nha trocou idéias com o Dr. Carlos
Chagas sobre a prophylaxia da doença
do ‘barbeiro’, e ficou bastante impres-
sionada com as noticias das doenças
ruraes do paiz, procurando informar-se
da organisação sanitaria que visa a res-
pectiva prophylaxia. O director expoz-
lhe em traços geraes o novo regulamen-
to destinado ao combate das molestias
que dizimam a população dos nossos
campos e, ao retirar-se, a rainha, a
quem fôra offerecido um delicado
‘lunch’, S.S. fez-lhe offerta de um lindo

ramalhete de cravos, presos por fitas
com as cores brasilieras e belgas.”

Outra situação exposta com bastan-
te pompa pelos jornais foi a posse do
cientista da cadeira de “Pathologia Tro-
pical” na Faculdade de Medicina do
Instituto Oswaldo Cruz. O episódio foi
retratado pelo Jornal do Brasil, em 24
de maio de 1925. O evento encheu de
alunos o salão principal da Faculdade e

“revestiu-se de solemnidade e
brilhantismo”. Diversas são as descrições
de salvas de palmas e poucas são as
explicações da importância do aconte-
cimento para a ciência brasileira. “Mui-
tas palmas coroaram as ultimas pala-
vras do mestre. O professor Rocha Vaz
declarou, empossado o Professor Carlos
Chagas e suspendeu a sessão. O novo
cathedratico recebeu, a seguir, os abra-
ços e felicitações dos seus collegas,
academicos, amigos e admiradores”.

Chagas: morte foi
“decreto do destino”

As sessões de óbito dos jornais tam-
bém ofereciam essa linguagem reple-
ta de galanteios. Em 9 de novembro
de 1934, o periódico Correio da Ma-
nhã divulga a morte repentina de Carlos
Chagas, que deixou “desolada a clas-
se medica” brasileira. “Era um dos ra-
ros espiritos que conseguiram concilliar
a clinica com o laboratorio, a sciencia
com a pratica da arte de curar, tendo-
se dedicado a um tempo a uma e ou-
tra actividade. Por isso mesmo lhe es-
tava reservado o destino glorioso que
o fez uma das mais puras aureolas da
medicina.”

A inauguração do “busto de Carlos
Chagas” em Manguinhos também foi
noticiada de forma hoje surpreendente
pelo O Jornal, no dia 16 de abril de 1937.
Segundo a matéria do jornal, o Instituto
pagava, com a estátua de homenagem,
uma dívida de gratidão ao cientista.
“Não faz muito tempo que Carlos Cha-
gas morreu, abandonando, por decreto
do destino, o patrocínio daquella casa.
(...) Foi a 8 de novembro de 1934, há
apenas dois e meio annos, que a rude
Parca ceifou a sua vida preciosa. E já
agora, os seus amigos e admiradores
querem que elle fique, ao lado de
Oswaldo, em bronze, como um nome
tutellar, vigilando para que a velha
chamma não deixe arder e para que os
pesquisadores não esmoreçam no seu
labor silencioso e grande.”

JB: Brasil perde o sábio Carlos Chagas

Em maio de 1925, a posse de
Chagas na Faculdade de Medicina
foi contada em detalhes pelo JB



Fábio Iglesias

oite de 26 de outubro de
1910. Às 20h15, na Aca-
demia Nacional de Medi-
cina, o presidente Hermes
da Fonseca, ministros, mé-

dicos e estudantes apertam-se no sa-
lão nobre para ouvir o discurso de
Carlos Chagas sobre a doença que
havia descoberto em Minas Gerais, no
ano interior. As elites médica e políti-
ca, entusiasmadas com a inauguração
da luz elétrica nos salões da Academia
naquela mesma noite, não previam o
choque. Após longa conferência, Cha-
gas exibe um filme produzido em
Lassance (MG), onde crianças manifes-
tam graves problemas neurológicos.
Uma mulher é flagrada em pleno delí-
rio. Outras imagens, como a de insetos
subindo as paredes das casas, são exi-
bidas até que às 22h30 termina a ses-
são. Chagas é calorosamente aplaudi-
do, mas a batalha que
enfrentaria para chamar a
atenção do poder público
para as endemias rurais es-
tava apenas por começar.

O cientista esforçava-
se para sensibil izar o
meio médico em relação
à precariedade das regi-
ões do interior do país.
Alvo de duras contesta-
ções, foi até mesmo en-
carado como antipatriota.
“Temiam que o estigma
de nação doente afastas-
se a mão-de-obra estran-
geira e ferisse o orgulho
nacional”, explica a his-
toriadora Simone Kropf.

Pesquisadora da Casa de Oswaldo
Cruz e autora da tese Doença de Cha-
gas, doença do Brasil: ciência, saúde e
nação (1909-1962), que em fevereiro
deste ano conquistou a Menção Hon-
rosa – na área de História - do Prêmio
Capes de Teses 2007, Simone defen-
de que os estudos e o debate sobre a
doença são emblemáticos para refletir
sobre a construção do conhecimento
científico e a própria história do Brasil.

Negociação

Chagas atribuía o inchaço no pes-
coço (papo), observado em inúmeros
sertanejos, à ação do Trypanosoma cru-
zi na tireóide. Hipótese que foi muito
questionada e, de fato, posteriormen-
te abandonada.

“Os questionamentos fizeram com
que Chagas revisse o peso que atribuía
à correlação com o bócio. Passou en-
tão a reforçar outros elementos, como

os problemas cardíacos”, avalia Simo-
ne. O acordo sobre os sintomas da do-
ença foi alcançado somente após a sua
morte, em 1934. Mas seu esforço em
vida para evidenciar a importância
médico-social da nova enfermidade
resultou em um intenso debate sobre
o atraso das regiões do interior do país
e o compromisso social da ciência.
Questões estas que culminaram no
movimento pelo saneamento dos ser-
tões, entre 1916 e 1920.

A primeira sondagem nacional da
doença é realizada em 1975. Com o
combate ao inseto nas décadas seguin-
tes, o Brasil obteve da Organização Pan-
Americana da Saúde, em 2006, o certi-
ficado de interrupção da transmissão
pela principal espécie vetora, o Triatoma
infestans. Mas a doença de Chagas con-
tinua mobilizando cientistas de excelên-
cia, no Brasil e no exterior. Simone acre-
dita que o centenário da descoberta, em
2009, deve suscitar muito debate sobre

questões relativas à en-
fermidade, como as re-
lações entre o homem e
o ambiente silvestre. “Re-
centes casos da doença
de Chagas são registra-
dos na Amazônia, onde
o barbeiro é triturado jun-
to ao açaí e ingerido.
Não se deve descuidar da
vigilância epidemiológi-
ca”, conclui.

A tese foi defendida
em 2006 no Departa-
mento de História da
Universidade Federal
Fluminense (UFF), com
orientação de André Luiz
Vieira Campos.

O Brasil de Carlos Chagas
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Legado do cientista continua atual para a saúde pública

Carlos Chagas (à direita,
em pé, de branco) com
paciente no Hospital
de Manguinhos
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