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otografias, charges, ca-
r icaturas,  desenhos,
ilustrações científicas,
documentos museoló-
gicos e textuais (cartas,

anotações de pesquisa, matérias de jor-
nal, publicações e diplomas): estes são
alguns dos principais insumos que as
pesquisadoras Simone Kropf e Aline La-
cerda, da Casa de Oswaldo Cruz (COC/
Fiocruz), utilizaram para compor o livro
Carlos Chagas, um cientista do Brasil.
A obra, que integra o conjunto de inici-
ativas empreendidas pela Fiocruz, em
2009, para a comemoração do primei-
ro centenário da descoberta da doen-
ça de Chagas, apresenta a trajetória
bibliográfica do médico e pesquisador
Carlos Chagas (1878-1934) por meio,
fundamentalmente, de imagens.

“Nosso intuito é gerar uma com-
posição múltipla que forneça ao leitor
uma compilação dos mais expressivos
documentos relativos à vida e à obra
desse importante cientista”, afirmam
as pesquisadoras. Os registros utiliza-
dos foram selecionados, sobretudo, no
vasto acervo da COC, mas também
em conjuntos arquivísticos de outras
instituições no Rio de Janeiro, em
Minas Gerais e São Paulo. “O arquivo
pessoal de Carlos Chagas, sob a
guarda da COC, expressa as múltiplas
dimensões dessa trajetória que asso-
ciou, de modo estreito, ciência, saúde
pública e projetos/debates sobre a
nação, e que, ao fazê-lo, gerou expres-
sivos impactos no campo da medicina,
mas também no universo cultural mais
amplo da sociedade brasileira”.

Escrito em duas línguas (portugu-
ês/inglês), o livro é constituído por 12
capítulos que, no início, apresentam um
pequeno texto sobre os conteúdos his-
tóricos essenciais dos temas: a infância
de Carlos Chagas; sua formação médi-
ca; as campanhas que realizou contra
a malária; a descoberta da doença que
leva seu nome; os estudos sobre este
assunto; a polêmica em torno da nova
enfermidade; a expedição que fez à

Amazônia; sua atuação como diretor
do Instituto Oswaldo Cruz (IOC) e como
gestor da saúde pública federal; sua
atividade como professor; alguns aspec-
tos de sua vida pessoal e familiar; e,
por fim, premiações e títulos que con-
quistou ao longo da carreira.

“A opção por inserir citações his-
tóricas na narrativa foi estratégia de
contextualização dos documentos vi-
suais e de estabelecimento de cone-
xões entre as imagens e visões do
mundo de diferentes atores sociais que,
de alguma maneira, estabeleceram re-
lações com os temas tratados”, expli-
cam as pesquisadoras. “Construímos
‘um’ percurso para o cientista, elege-
mos contextos e fatos, perseguindo
sempre o desafio de ultrapassar os te-
mas retratados em direção a um exa-
me da natureza visual bem como da
função social desses documentos. Ao
leitor caberá estabelecer outras cone-

xões, indagar os registros a partir de
novas perspectivas, construindo, ele
também, a sua narrativa. As imagens
são terreno fértil para as interpretações
e, polissêmicas, estimulam o leitor a
conhecer o passado trilhando uma in-
finidade de caminhos”.

A expectativa é que o livro tam-
bém auxilie a divulgação do acervo so-
bre custódia da COC para especialistas,
pesquisadores, estudantes e interessa-
dos pela história da ciência e saúde
do Brasil. “Com esta publicação pre-
tendemos contribuir para propagar a
obra de Carlos Chagas, que, longe de
situar-se em um passado distante, apre-
senta plena atualidade com o presen-
te da agenda sanitária e política
relacionada às chamadas doenças tro-
picais negligenciadas, e à sua associa-
ção com a pobreza nos países em
desenvolvimento”, comenta a diretora
da COC, Nara Azevedo.


