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A

FIO DA HISTÓRIA

Pai e filho
no palco
Ópera Chagas teve estreia nacional em Minas Gerais,
estado onde nasceu o cientista que há 100 anos descrevia
a doença hoje mundialmente conhecida com o seu nome

Ricardo Valverde

s celebrações que marca-
ram o centenário da des-
coberta da doença de
Chagas, ocorridas ao lon-
go de 2009, chegaram a

um ponto culminante com a estreia,
em Belo Horizonte, da ópera dedica-
da à vida e à trajetória do cientista
Carlos Chagas. O espetáculo, encena-
do em outubro no Palácio das Artes,
contou com duas apresentações: a
primeira para convidados e a segun-
da aberta ao público. Na estreia, cer-

Barbato”. Gadelha, que era muito pró-
ximo de Carlos Chagas Filho, por
quem nutria especial admiração, afir-
mou que foi grande a emoção de as-
sistir à estreia no ano do centenário,
no estado em que Chagas pai nasceu.

O espetáculo Chagas homenageou
não apenas o célebre cientista que há
100 anos descreveu a doença mundial-
mente conhecida com o seu nome, mas
também seu filho homônimo. “Chagas
teve uma importância ímpar para a ci-
ência brasileira e tenho certeza de que a
ópera tocou profundamente o público”,
afirmou Gadelha, destacando a alegria,

ca de 800 pessoas assistiram à ópera,
que foi elaborada durante os dois úl-
timos anos e passou por um momen-
to de impasse e grande pesar, com o
falecimento do compositor da obra, o
maestro Silvio Barbato, a bordo do voo
da Air France que viajava do Rio de
Janeiro para Paris e caiu no Oceano
Atlântico, em maio passado.

O presidente da Fiocruz, Paulo
Gadelha, que acompanhou todo o
processo de criação e produção da
ópera, disse que a obra não podia fi-
car inacabada, “pela homenagem a
Chagas e também em memória a
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a honra e a responsabilidade de estar à
frente da Fiocruz no momento em que
se comemora o centenário da descober-
ta. “Foi uma das maiores emoções que
vivi”, completou o presidente da Funda-
ção. Naquela noite, ele homenageou
com flores Rosalba Bonaccorsi e Sílvia,
respectivamente mãe e filha de Barbato.

Com o falecimento do maestro,
a partitura foi concluída pelo com-
positor Alexandre Schubert. O libreto
da ópera, de Renato Icarahy, foi li-
vremente inspirado em episódios das
vidas de Carlos Chagas e seu filho. A
direção artística ficou a cargo de
Moacyr Góes e a regência, do maes-
tro André Cardoso, à frente da Or-
questra Sinfônica de Minas Gerais.
Sebastião Teixeira, Luciana Costa e
Silva, Mauricio Luz e Raoni Hubner
foram os solistas – o primeiro deu vida
a Oswaldo Cruz na ópera O cientista e
desta vez foi Carlos Chagas (pai e fi-
lho). O espetáculo contou com a parti-
cipação dos atores Leon Góes, Giselle
Lima, Carla Rosa e Augusto Garcia. A
coordenação-geral do projeto foi de
Helena Severo e a realização, da Fio-
cruz, instituição da qual Carlos Cha-
gas foi presidente de 1917 a 1934.

A ópera foi cantada por um coro e
quatro solistas: um barítono, nos pa-
péis de Carlos Chagas pai e filho adul-
tos; um tenor, personificando os dois
cientistas quando jovens e também a
alegórica figura do sertanejo Jeca Tatu;
um meio-soprano, que cantou os per-
sonagens de dona Íris Chagas e da ser-
taneja mãe da menina Berenice –
primeira paciente em cujo sangue foi
encontrado o parasito causador da
doença de Chagas; e um baixo, que se
revezou nos papéis do padre Sacramen-
to, do doutor Miguel Couto e do papa,
na cena final, no Vaticano – onde Cha-
gas Filho ouviu o pronunciamento ofi-
cial da Santa Sé sobre a absolvição de
Galileu. O coro representou sucessiva-
mente os diferentes grupos que povo-
aram as vidas dos dois médicos: os
escravos libertos, os trabalhadores da
estrada de ferro, o tribunal do delírio
de Chagas Filho, a comitiva dos cida-
dãos desesperançados conduzidos ao
gabinete do presidente da República e
os religiosos no Vaticano.

Nos passos de Chagas
Expedição à Lassance encontra um município que celebra
o cientista e luta contra o estigma de “cidade da doença”

Ricardo Valverde

centenário da descoberta
da doença de Chagas ser-
viu de mote para que, em
outubro deste ano, um
grupo de pesquisadores

da Fiocruz participasse de uma expe-
dição histórico-científica à cidade de
Lassance (MG), onde, em 1909, Carlos
Chagas identificou a enfermidade até
então desconhecida pela medicina. Os
passos de Chagas (1878-1934) em
Minas Gerais foram refeitos por 30
pesquisadores – a maioria deles este-
ve na região, no norte do estado, pela
primeira vez. A expedição foi uma
oportunidade para que os cientistas,
ao retornarem às suas rotinas, fizes-
sem uma reflexão sobre a realidade
atual de Lassance. O momento foi
também de celebração, já que a Pre-
feitura de Lassance preparou uma sé-
rie de atividades comemorativas em
alusão a Chagas, ao centenário da
descrição da doença e à visita dos pes-
quisadores. A cidade, que fica a cerca
de 270 quilômetros da capital minei-

ra, entrou para a história da ciência a
partir do feito de Carlos Chagas.

As organizadoras do projeto da vi-
sita foram a parasitologista Liléia
Diotaiuti, do Centro de Pesquisa René
Rachou (CPqRR/Fiocruz Minas), e Lisabel
Klein, integrante da Comissão de Orga-
nização das Comemorações do Cente-
nário da Descoberta da Doença de
Chagas. Liléia trabalha com doença de
Chagas há 30 anos. De volta a Lassance
após dez anos da primeira visita, a pes-
quisadora garante que “quem vai a Las-
sance fica emocionado”. “Lá, somos
remetidos ao passado e vemos como a
região continua a oferecer poucas pers-
pectivas aos seus habitantes, necessitan-
do de esforços e investimentos para que
seu futuro possa ser diferente”, explica
Liléia, que é chefe do Laboratório de
Triatomíneos e Epidemiologia da Doen-
ça de Chagas e coordena o laboratório
de referência homônimo.

Lassance ainda preserva prédios da
época em que Chagas esteve na região
para estudar os mosquitos que transmi-
tem a malária e descreveu a doença que
recebeu seu nome. Em uma dessas edi-

O

Grupo refaz trajetória
de Carlos Chagas em
Lassance (MG).
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ficações está o Memorial Chagas, que
funcionou na época como laboratório
e foi totalmente reformado em 2002.
O Memorial recorda um pouco da tra-
jetória do cientista no local, por meio
de uma exposição permanente.

No entanto, alguns prédios históri-
cos do município, como a estação fer-
roviária, precisam de reparos. “Há um
projeto, aprovado pelo Instituto do Pa-
trimônio Histórico e Artístico Nacional
(Iphan), para recuperar esses bens, mas
faltam recursos para tocar a empreita-
da. Temos que ajudar a convencer quem
possa ajudar”, afirma Liléia, destacan-
do que a Fiocruz e os pesquisadores da
área de medicina tropical se fortalece-
ram bastante a partir da descoberta de
Lassance, obtendo projeção internaci-
onal para seus trabalhos.

A pesquisadora acredita que a dis-
posição da prefeitura de investir no
turismo histórico pode trazer novas
perspectivas para a população de Las-
sance, estimada em cerca de 6,5 mil
habitantes. “Infelizmente, as planta-
ções de eucalipto estão destruindo as
matas de galeria e provocando modi-
ficações danosas ao ambiente, além da
exploração do carvão, que abastece as
indústrias da região e é igualmente
prejudicial”, avalia Liléia. Segundo ela,
estes são novos agravos em um muni-
cípio que já sofreu, ao longo das déca-
das, o estigma de ser conhecido como
“a cidade da doença de Chagas”.

E encontramos barbeiros em algumas
casas. Mais precisamente, oito barbei-
ros positivos para Trypanosoma cruzi
em seis casas”, conta Solange. Com
esse resultado, a secretária, que coor-
dena 156 funcionários, cinco postos
de saúde, uma unidade básica e um
centro de saúde, vai propor um tra-
balho de educação em saúde com a
população, além de manter uma vigi-
lância acurada para que não surjam
novos enfermos no município e ainda
estabelecer outras ações de controle.

As ações educativas para fazer fren-
te à doença de Chagas em Lassance já
começaram. No mesmo dia da chegada
da expedição ao município (6/10), foram
divulgados os vencedores de um concur-
so de redação, feito em 15 colégios mu-
nicipais e estaduais, cujo tema foi a
doença de Chagas. As redações premia-
das serão editadas em uma cartilha e
usadas como material educativo. “O con-
curso teve como objetivo mobilizar os
jovens e torná-los divulgadores de todos
os aspectos da doença, em especial para
os seus familiares. Mas também serviu
para desmistificar Lassance como a ‘ci-
dade da doença’”, observa a pedagoga
Ana Lúcia de Oliveira, da Secretaria Mu-
nicipal de Educação.

No dia seguinte (7/10), os expedi-
cionários fizeram um passeio de barco
pelo Rio São Francisco. O passeio foi
feito em Pirapora – município que fica
a pouco mais de uma hora de Lassance
e a partir do qual o rio passa a ser na-
vegável. Chagas esteve em Pirapora em
1907, por determinação de Oswaldo
Cruz, com o objetivo de combater uma
epidemia de malária que paralisava as
obras de prolongamento da Estrada de
Ferro Central do Brasil, na região do
Rio das Velhas, maior afluente em ex-
tensão da bacia do São Francisco. Se-
gundo Liléia, aquelas são águas “que
banharam a epidemiologia brasileira”,
já que as maiores taxas de prevalência
da doença de Chagas foram registra-
das ali, onde muitos estudos também
foram desenvolvidos. A pesquisadora
levou na expedição um grupo de estu-
dantes de pós-graduação e iniciação ci-
entífica. “De volta a Belo Horizonte,
meus alunos e eu discutimos tudo o que
vimos. Todos tivemos uma aula diferen-
te e muito especial”, comenta.

O prefeito do município, o médi-
co Idson Fernandes Brito, se aborrece
sempre que está fora da cidade e ouve
a mesma pergunta: “tem Chagas em
Lassance?”. Afinal, é difícil levar in-
vestimentos para a cidade porque em-
presários se negam a montar seus
negócios “na cidade da doença de
Chagas”. “Meu sonho é que um dia
consigamos descobrir a cura aqui em
Lassance”, diz Brito, lembrando que
foi na mesma região, também visita-
da por Guimarães Rosa, que nasceu o
personagem Diadorim de Grande Ser-
tão: Veredas. O prefeito, junto com o
Governo de Minas e a Fiocruz, está
empenhado na instalação de um cen-
tro de referência clínica da doença de
Chagas na cidade.

Apesar dos avanços no combate
e controle do barbeiro, vetor da do-
ença, o inseto ainda é encontrado com
facilidade no município, sobretudo nas
29 comunidades rurais – Lassance é o
quinto maior município de Minas em
área territorial. A secretária de Saúde
de Lassance, Solange Fernandes Cos-
ta dos Santos, afirma que, há 15 anos,
não são registrados casos novos da en-
fermidade na cidade. “Contudo,
estamos vigilantes e não pensamos
apenas em comemorações. Concluí-
mos agora a carta triatomínica de Las-
sance. O trabalho mapeou todo o
município para saber que espécies de
barbeiros existem aqui e onde vivem.

Expedição histórico-
científica incluiu
passeio de barco pelo
Rio São Francisco


