
 

 

Visibilidade e invisibilidade da doença de Chagas: 

construções fotográficas da medicina tropical brasileira 

Kelly Koide† 

Resumo 

Na passagem entre os séculos XIX e XX, as teorias raciais fundadas sobre a ideia de degeneração racial decorrentes da 

mestiçagem foram sendo substituídas pelo discurso sanitarista, no qual os problemas nacionais eram explicados 

através da doença, do abandono e do atraso das populações do interior do país. Nesse período, novas doenças, 

classificadas como tropicais, ganhavam espaço e consolidavam-se como uma nova categoria de patologias. O objetivo 

deste artigo é discutir as maneiras pelas quais as instituições médicas e científicas legitimaram a classificação das 

pessoas afetadas pela doença de Chagas sob um prisma científico mas também social, por meio de representações 

fotográficas da doença na medicina tropical. Com ênfase na produção fotográfica médica, percorremos esses temas 

através da tensão entre a visibilidade de certos traços anatômicos e a invisibilização dos sujeitos retratados.  

1. Uma nova doença 

Em 1907, o jovem médico Carlos Chagas viaja a Lassance, no norte de Minas Gerais, um dos 

municípios onde estava sendo construída uma estação da Estrada de Ferro Central do Brasil, 

ligando o Rio de Janeiro a Belém do Pará. Chagas foi incumbido por Oswaldo Cruz, então diretor-

geral de Saúde Pública e diretor do Instituto Soroterápico Federal (que posteriormente veio a ser 

o Instituto Oswaldo Cruz), de combater uma epidemia de malária que assolava a região do rio das 

Velhas. Em meio às atividades de profilaxia de sua campanha anti-palúdica, Chagas não poderia 

imaginar que ali, em uma pequena comunidade rural, daria início a uma das maiores proezas da 

ciência nacional. Encontrando primeiramente um parasito e um vetor, identificou, pouco depois, 

uma nova patologia humana. 

A sequência de eventos que culmina na solução de um complexo quebra-cabeça, e que 

constituem o “ciclo da descoberta” da doença (cf. Coutinho, 1999), começa com a identificação 

de um parasito no sangue de saguis. Enquanto coordenava as atividades de profilaxia da malária, 

Chagas costumava examinar espécies da fauna brasileira. No vagão que lhe serve de laboratório e 

dormitório, ele examina, em 1908, o sangue de um sagui muito comum na região de Lassance, 

encontrando um protozoário. Este é identificado por Chagas como um tripanossoma,1 o qual 

nomeia Trypanosoma minasense; trata-se de um parasito habitual, não patogênico, do macaco (cf. 

Kropf, 2009, pp. 95-97). 

O segundo elemento dessa sequência é o reconhecimento de um inseto, o “barbeiro”, sobre o 

qual Chagas formula a hipótese de ser o transmissor de algum parasita aos humanos ou aos 

animais. Chagas possuía conhecimentos em entomologia, sendo o seu interesse pelo assunto 

motivado, em grande medida, pela busca de insetos alados transmissores de doenças, em especial 
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1 A classificação desses protozoários como pertencentes ao gênero Trypanosoma, cuja etimologia remete às palavras 

gregas trypanos (broca) e soma (corpo), deve-se ao fato de que esse parasita tem uma aparência espiralada, 

semelhante a um saca-rolha (cf. Tortora et al., 2012, p. 4).  



Visibilidade e invisibilidade da doença de Chagas: construções fotográficas da medicina tropical brasileira 451 

 

 

os mosquitos, entre os cientistas no início do século XX. Nesse período, recebem destaque as 

diversas pesquisas acerca do papel de insetos na transmissão de doenças, quando teorias do modelo 

inseto-vetor são elaboradas e consolidadas no interior da medicina tropical. Inclusive, no mesmo 

ano em que Chagas ingressa na faculdade, em 1897, o britânico Ronald Ross demonstra que a 

transmissão da malária ocorre através do mosquito do gênero Culex (cf. França et al., 2008, p. 

1273).  

Chagas então faz uma viagem, juntamente com o médico Belisário Penna, a Pirapora, na qual 

dormem em um rancho às margens do riacho Buriti Pequeno com os engenheiros da ferrovia. 

Naquela cidade, o chefe da comissão de engenheiros, Cornélio Homem Cantarino Mota, mostra 

aos sanitaristas um inseto sugador de sangue muito comum na região, popularmente conhecido 

como “barbeiro”. O inseto é assim denominado pela população pelo fato de frequentemente picar 

o rosto das pessoas enquanto elas dormem. Ademais, Chagas também menciona, como origem 

para aquele nome, o fato de ainda ser comum naquelas regiões os barbeiros-sangradores, 

importantes terapeutas populares da época, aplicarem sangrias com objetivos terapêuticos (cf. 

Chagas, 1910). O “barbeiro” era, então, um inseto hematófago muito comum naquela região de 

Minas e, segundo relata Chagas,  

habita os domicílio humanos, atacando o homem à noite, depois de apagadas as luzes, ocultando-se, 

durante o dia, nas frestas das paredes, nas coberturas das casas, em todos os esconderijos, enfim, onde 

possa encontrar guarida. De regra, é o hematófago visto em maior abundância nas habitações pobres, 

nas choupanas de paredes não rebocadas e cobertas de capim. Ali, a reprodução dele é considerável; são 

encontrados em número imenso nas frestas das paredes e constituem condição anti-vital das mais 

notáveis, pela dificuldade trazida ao repouso do homem. Muitas vezes, verificamos o ataque do homem 

pelo hematófago: poucos minutos após a extinção da luz nos aposentos saem eles dos esconderijos, em 

grande número, e vêm picar os indivíduos, de preferência no rosto. Acendendo-se o lume, os 

hematófagos fogem rapidamente, sendo mesmo difícil, deste modo, a captura deles (Chagas, [1909], 

2009, pp. 159-160). 

Devido ao interesse pela entomologia, Chagas já fazia alguns estudos sobre os mosquitos 

associados às campanhas sanitaristas contra a malária e a febre amarela das quais havia 

participado. Sabendo da importância de insetos hematófagos como transmissores de entidades 

parasitárias e causadores de patologias, Chagas passa a dissecar os “barbeiros”. No intestino 

posterior desses insetos, encontra formas flageladas de um protozoário – terceiro elemento do 

quebra-cabeça –, o que o leva a elaborar duas hipóteses: poderia tratar-se de um parasito natural 

do inseto ou de uma fase do ciclo evolutivo de um tripanossoma em um vertebrado. Ele conjectura, 

além disso, que caso sua segunda hipótese se confirme, aquele parasito poderia ser o Trypanosoma 

minasense, e o “barbeiro” seria o inseto vetor que o transmite aos vertebrados dos quais se 

alimentava do sangue. 

A constituição da tripanossomíase americana, ainda que assentada sobre diferentes disciplinas 

(protozoologia, entomologia, ecologia etc.), envolveu, para Delaporte, uma “hipótese 

extravagante” (Delaporte, 2003, p. 34). Afinal, relacionar um inseto domiciliado a um sagui 

selvagem para explicar o ciclo de transmissão parece, a princípio, ilógico. Pois, se os insetos 

habitam nos domicílios humanos e neles se reproduzem, como poderiam picar os saguis? Mas 

Chagas relaciona a forma evolutiva do tripanossoma que encontrou no sangue de saguis com 
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aquelas outras encontradas no intestino dos “barbeiros”, sendo necessário colocar à prova sua 

conjectura em animais não infectados (cf. Delaporte, 2003, pp. 33-34). 

Como não dispõe dos meios necessários para testar suas hipóteses, devido ao grande número 

de macacos infectados na região, Chagas envia a Manguinhos alguns exemplares daqueles insetos 

hematófagos, que possuem flagelados com características de critídias em seus intestinos. Solicita 

a Oswaldo Cruz que realize exames, a fim de esclarecer a plausibilidade de suas hipóteses. Cruz, 

por sua vez, realiza experimentos nos quais infecta macacos da espécie Callithrix penicillata, 

criados em laboratório, através da picada dos insetos que lhe haviam sido enviados (cf. Chagas, 

[1909], 2009, pp. 160-116). Após cerca de um mês, Cruz encontra um grande número de 

tripanossomas no sangue dos macacos, que haviam adoecido.  

Com essa confirmação, Chagas retorna ao Instituto em Manguinhos para analisar a quarta peça 

do problema. Observa, então, que aqueles protozoários possuem “morfologia inteiramente diversa 

da de qualquer das espécies conhecidas do gênero Trypanosoma” (Chagas, [1909], 2009, p. 160). 

Em homenagem a Oswaldo Cruz, Chagas nomeia o novo protozoário Trypanosoma cruzi. 

Desde o momento em que Chagas estabelece o ciclo e as formas evolutivas do T. cruzi em 

humanos e nos insetos vetores, organiza-se um conjunto de evidências que constituem uma nova 

patologia humana. A especificidade desse novo objeto científico vai sendo delineada a partir da 

caracterização de três aspectos: o parasitológico, as formas clínicas e a epidemiologia.  

Esses aspectos são explorados e construídos no interior de variadas disciplinas em diferentes 

momentos, produzindo sentidos em torno da doença de Chagas. Através da parasitologia, ela 

alcança um reconhecimento comparável ao de outras doenças tropicais, como a malária e a doença 

do sono. Já a entomologia associa-se à epidemiologia para dedicar-se ao estudo dos insetos vetores 

e infectados, permitindo elaborar mapas que mostravam a extensão do problema. A cardiologia, 

por sua vez, torna-se central para definir a tripanossomíase como uma doença crônica, de tal modo 

que ao eletrocardiograma será atribuído um importante valor no diagnóstico das alterações 

provocadas pelo parasita no miocárdio. Por fim, a partir dos anos 1960, a imunologia e a 

bioquímica deslocam o foco da doença para o desenvolvimento de métodos de diagnóstico, 

medicamentos e vacinas, estando o T. cruzi no centro das pesquisas (cf. Coutinho, 1999; Zabala, 

2010, p. 45).  

Em meio à multiplicidade de aspectos científicos e médicos dessa patologia, a sua 

caracterização clínica também expressa a pluralidade de uma doença que não pode ser reduzida a 

apenas uma de suas manifestações. Uma das características peculiares da doença de Chagas é seu 

polimorfismo, já que ela possui uma fase aguda e outra crônica, com formas variadas. Durante a 

fase aguda, o quadro clínico varia conforme o local de entrada do parasito: através da pele, pode 

haver inchaço e febre no local; se for pela conjuntiva ou pela área próxima aos olhos, há um 

característico edema palpebral unilateral (cf. Romaña, [1935], 2009); em alguns casos, pode haver 

febre, inchaço das pernas, aumento do fígado e do baço, inchaço das glândulas linfáticas e 

inflamação do coração, com eventual parada cardíaca. Em crianças menores de dois anos, pessoas 

idosas, com imunodeficiência ou em indivíduos infectados com uma grande quantidade de 

parasitos (como no caso da ingestão de alimentos contaminados), a infecção pode ser mais severa 

e provocar a morte (cf. OMS, 2010, p. 77). Em seguida, os indivíduos entram em uma fase 

indeterminada (assintomática), a qual pode durar muitos anos ou mesmo toda a vida. Entre os que 
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vêm a manifestar a doença na forma crônica, os indivíduos podem sofrer progressivos distúrbios 

e lesões cardíacas e digestivas (esôfago e cólon), o que causa também a dilatação devido à ação 

do parasito nos tecidos desses órgãos; em geral, as pessoas vêm a falecer em decorrência da 

insuficiência cardíaca (cf. OMS, 2010, p. 77).   

Evidentemente, a construção de um quadro clínico preciso de uma patologia com 

manifestações clínicas tão diversas foi uma tarefa bastante complexa e envolveu diversos médicos 

e pesquisadores, em especial nas primeiras décadas após a sua descoberta. A produção de 

fotografias que retratam indivíduos portadores da doença de Chagas procura, assim, dar conta da 

semiologia da doença ao identificar sinais que ajudam a compor esse quadro.  

No entanto, nem sempre os médicos e os fotógrafos controlam os sentidos das imagens que 

produzem, e o testemunho que delas resta. Uma análise mais acurada dessas fotografias revela 

algo além dos sinais clínicos de uma doença que estava sendo cientificamente constituída. Ao 

olharmos para as escolhas feitas para retratar os indivíduos, muitos pressupostos sociais relativos 

à doença ganham relevo, em especial na perspectiva da raça e do progresso – temas amplamente 

discutidos na época pela comunidade médica brasileira. É sob o enfoque da construção clínica da 

doença – que envolve tanto concepções raciais quanto a ideia de progresso da nação – que discuto, 

neste artigo, as fotografias produzidas pela medicina brasileira sobre a doença de Chagas. 

Veremos, então, como a construção da doença de Chagas não mobilizou apenas conhecimento 

empírico sobre uma entidade nosológica. Essa construção envolveu uma perspectiva social 

particular dos médicos sobre as pessoas que se propuseram conhecer; uma perspectiva que se 

manifesta em grande medida nas construções fotográficas, associando a ausência de saneamento 

com o atraso das populações. 

2. Visibilidade de uma doença tropical nas fotografias 

Ao lidar com sinais que vão muito além da evidência empírica, as imagens fotográficas produzidas 

no contexto médico provocam considerável desconforto. Por um lado, a doença (e suas 

representações) parece estar fora de controle, sugerindo a possibilidade de que nós, os (as) 

observadores(as), podemos ficar doentes como a pessoa que vemos retratada. Por outro lado, as 

imagens implicam em uma distância entre o observado e o observador. Essa distância pode ser 

articulada em termos de “progresso” em relação a um passado primitivo ou de “diferença” em 

relação a uma patologia ou a uma anomalia física (cf. Gilman, 1995, pp. 13-14).  

Na narrativa do progresso da medicina, as doenças são controladas por médicos vestindo 

jalecos brancos, em seus laboratórios e hospitais, com todo um aparato tecnológico e terapêutico. 

E a ideia de que as doenças podem ser controladas se torna possível através do deslocamento e da 

projeção dos sinais da doença sobre classes de pessoas passíveis de receberem categorizações 

diferentes daquelas do observador: o “negro”, o “camponês”, o “trabalhador”. Mas, para alguém 

que nasce e faz parte dos trópicos, as doenças tropicais nem sempre podiam ser encaradas como 

um problema distante, pertencente ao outro. Por esse motivo, os retratos produzidos no contexto 

da medicina brasileira trouxeram muitas questões acerca da identificação de uma doença como 

tropical (cf. Stepan, 2001). 
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Os trópicos eram descritos, nos textos médicos, como “espaço de atraso e ‘degeneração’, 

antitético à civilização” (Kropf, 2009, p. 58), mas referiam-se, evidentemente, a um recorte 

populacional bastante específico de raça e classe social. De acordo com Nancy Stepan (2001), a 

medicina tropical aportou desafios para os médicos que atuavam nos países tropicais. A 

representação visual da doença, através de fotografias, constituiu um elemento central tanto do 

diagnóstico quanto das críticas àquela caracterização, o que acabou por despertar reações negativas 

entre os que não aceitavam qualificar a identidade nacional pelos traços da deformação e da 

incapacidade, considerados próprios das patologias tropicais. Stepan ressalta também que  

dada a antiga associação entre bócio, retardo mental e degeneração racial [...], os retratos dos chagásicos 

com bócio eram muito perturbadores [...]. [E] a representação da doença de Chagas quase não evitava 

estereotipar toda a nação brasileira com sinais exagerados de deformação racial e patologia tropical. 

Chagas não ajudou muito ao usar constantemente o adjetivo monstruoso para caracterizar os sintomas 

e as populações doentes (Stepan, 2001, p. 196. Grifo no original). 

A representação fotográfica das pessoas portadoras da doença de Chagas era, portanto, recebida 

pelas elites urbanas como uma doença visualmente repulsiva, ameaçando submergir a identidade 

nacional em negritude (blackness) e patologia (cf. Stepan, 2001, p. 197). Essa repulsa pode ser 

explicada pelo fato de que aqueles que apoiaram e aderiram ao saneamento rural expressavam 

variações das teorias eugenistas – a qual incentivou uma deliberada seleção social por meio de 

uma administração científica e social da hereditariedade – que concebiam algumas raças 

civilizadas, que tendiam à civilização, e sub-raças incivilizáveis (cf. Schwarcz, 1993, pp. 80-84). 

Mas discutiremos a relação entre doença e a questão racial mais adiante, na próxima seção. 

No início do século XX, uma nova entidade nosológica era trazida por Chagas do sertão mineiro 

para o centro da medicina e do país. A sociedade brasileira entrava em contato não apenas com 

uma doença que em si tinha graves implicações sociais, mas com uma patologia capaz de 

representar e dar visibilidade a realidades e problemas estruturais do próprio país. Naquele 

período, um ciclo de infecção adquiria contornos epistêmicos e sociais, mas caracterizava-se como 

uma doença tropical, do interior do Brasil, materializada nas casas de barro e palha, em uma 

geografia espacial e temporal diferente daquela dos centros urbanos. A entrada do Brasil na 

modernidade contrastava com aquela região considerada, pelos próprios sanitaristas, como 

primitiva, atrasada e abandonada (cf. Neiva e Penna, 1916, p. 199).  

Assim, a associação entre saúde e desenvolvimento esteve presente desde o início das 

pesquisas sobre a doença de Chagas, mas adquiriu novos significados sociais e políticos ao longo 

do século XX, resultando em diferentes intervenções, práticas e políticas no âmbito da saúde 

pública. A higiene se torna o instrumento central para a reforma do país porque se passa a 

considerar que o problema não era a raça, mas a doença. Assim, “o brasileiro era indolente, 

preguiçoso e improdutivo porque estava doente e abandonado pelas elites políticas. Redimir o 

Brasil seria saneá-lo, higienizá-lo, uma tarefa obrigatória dos governos” (Lima & Hochman, 1996, 

p. 23). 

No processo de legitimação desse discurso, se fez necessário tornar palpável uma doença que 

havia sido descoberta nos sertões de Minas Gerais. Entre 1911 e 1913, quatro expedições sanitárias 

foram empreendidas pelo Instituto Oswaldo Cruz, nas quais médicos, pesquisadores e sanitaristas 

percorreram diversas regiões ainda pouco conhecidas do país. Registradas em relatórios, as 

observações continham informações sobre a fauna e a flora, além dos diferentes climas e das 
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doenças existentes nas regiões percorridas. A Inspetoria de Obras contra as Secas patrocinou as 

três expedições pelas regiões do Nordeste e Centro-Oeste que ocorreram entre 1912 e 1913.2 

Constituindo estudos prévios para a construção de açudes, esperava-se que os dados levantados 

fornecessem fundamentos seguros para as ações práticas da Inspetoria (cf. Mello & Pires-Alves, 

2009, pp. 149-150).  

Em 1912, Belisário Penna e Artur Neiva, dois sanitaristas de Manguinhos, iniciaram sua 

viagem, sob a coordenação do Instituto Oswaldo Cruz (cf. Neiva & Penna, 1916). Um dos intuitos 

daquela expedição era documentar, através de registros fotográficos, imagens para constituir uma 

narrativa visual que legitimasse observações e discursos científicos das condições geográficas, 

ambientais, sociais e econômicas da população das regiões percorridas (cf. Lima & Hochman, 

1996; Mello & Pires-Alves, 2009; Sá, 2009). Nos relatórios produzidos, há uma ênfase especial 

atribuída à doença de Chagas, seja pelo número de páginas do relatório dedicadas a essa doença 

ser maior do que o de outras moléstias, seja pelo registro minucioso dos nomes populares do inseto 

vetor nas diferentes regiões.  

Descoberta por Carlos Chagas, a doença ainda carecia de esclarecimentos acerca de seu quadro 

clínico, pairando sobre ela algumas dúvidas acerca de sua especificidade como entidade 

nosológica. Segundo a interpretação de Mello & Pires-Alves, essa ênfase sobre a doença de Chagas 

devia-se ao fato de que um dos objetivos da expedição de Neiva e Penna era encontrar evidências 

que corroborassem a importância epidemiológica dessa enfermidade (cf. 2009, p. 160). Mas as 

expedições científicas permitiriam, também, a “criação de um saber próprio sobre o Brasil, de 

larga base empírica, como única forma de garantir abordagem e solução adequadas dos problemas” 

(Mello & Pires-Alves, 2009, pp. 148-149).  

As fotografias produzidas durante as expedições sanitárias detinham-se nos aspectos físicos e 

sociais das regiões percorridas, o que funcionava como um recurso narrativo importante para 

representar a doença de Chagas. Afinal, as imagens assumiam a prerrogativa de reproduzir 

objetivamente a realidade flagrada pelos cientistas, fornecendo mostras empíricas da necessidade 

de sanear os sertões. Ademais, os projetos modernizadores do país não poderiam restringir-se 

apenas a “um embelezamento cosmético da capital e à introdução de poucas comodidades em 

cidades consideradas mais importantes” (Torres apud Mello & Pires-Alves, 2009, p. 149). Era 

necessário fazer avançar o interior do país, promovendo o conhecimento e a integração 

socioeconômica e cultural do Brasil. O discurso sobre o progresso se fazia, portanto, bastante 

presente. E o progresso só seria possível através do saneamento. 

Um dos sintomas atribuídos à doença de Chagas era o hipotireoidismo, embora, 

posteriormente, a tireoidite parasitária tenha sido excluída do quadro clínico. Chagas pensou ter 

identificado fenômenos patológicos associados a uma afecção endócrina, em que o Trypanosoma 

cruzi provocava lesões na tireoide, entre outros sintomas (como a cardiomegalia). Desse modo, o 

bócio torna-se, nos primeiros anos, a própria identidade da doença, sendo, pouco depois da 

 
2 A outra expedição foi realizada sob os auspícios da Superintendência de Defesa da Borracha, cujo interesse era pela 

problemática da crise de preços desse produto, assim como pelo ambiente geográfico e socioeconômico do 

Amazonas. 
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descoberta de Chagas, designada como tireoidite parasitária. Cabe mencionar que essa doença foi 

dissociada do bócio – e as afecções cardíacas ganharam centralidade no enquadramento da doença 

–, embora Chagas nunca abandone a ideia do hipotireoidismo provocado pelo parasito. Todavia, 

isso não atesta sua irracionalidade. Não apenas pelo fato de que a doença do sono (tripanossomíase 

africana) – cujos sintomas clínicos incluem degeneração neurológica e inchaço dos gânglios 

linfáticos – atraía a atenção dos pesquisadores no campo da medicina tropical. Mas também porque 

a maior parte dos atingidos pelo bócio endêmico foi diagnosticada como infectada pelo T. cruzi 

(para uma discussão sobre essas controvérsias sobre o quadro clínico da doença, cf. Koide, 2017). 

Assim, ressaltado em diversas pessoas fotografadas, o “papo” era, à época, o sinal distintivo e 

visível da doença, atribuída à “raça brasileira mestiça, pobre e semicivilizada; era um elemento 

‘monstruoso’ dos trópicos” (Stepan, 2001, p. 193). Mas por que, afinal, a fotografia era tão 

importante para legitimar a importância e a existência da doença? 

 

 

Fig. 1. “A reprodução mostra a facilidade de se juntar um grupo de mulheres portadoras de grandes bócios. 

Submeteram-se tão facilmente à objetiva fotográfica porque o operador lhes acenara com a esperança de radical 

cura, caso se deixassem ficar tranquilas diante da misteriosa máquina que pela primeira vez viam. Centro de Goiás, 

1912” (Neiva & Penna, 1916, estampa 26).  
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3. Fotografia e objetividade 

A crença na fidedignidade das fotos e a rapidez com que as imagens podiam ser produzidas (em 

comparação com as pinturas a óleo) contribuíram para consagrar a fotografia como símbolo da 

modernidade e marca de civilização. Despertando fascínio e curiosidade, os usos da fotografia se 

ampliaram ao longo do século XIX, presumivelmente atraindo também o interesse dos cientistas 

brasileiros. 

Afinal, novas possibilidades de representação se abriam. Isso porque os aparelhos fotográficos 

são máquinas regidas, por um lado, pelas leis da óptica, já que a produção da imagem fotográfica 

é um processo mecânico, cujas lentes constituem “o olho fotográfico, por substituição ao humano, 

[que] se chama precisamente ‘objetiva’” (Bazin, 1975, p. 14). Por outro lado, a revelação das 

imagens envolve processos químicos, em que sais de prata reagem à luz. Por esse motivo, 

acreditava-se que a fotografia – diferentemente das imagens obtidas por meio da pintura ou de 

litografias – produzia imagens sem a falível intervenção humana, pois se trataria apenas da 

reprodução objetiva da realidade (cf. Barnett, 2014, p. 34). Esse é o discurso da fotografia como 

mimesis do real, que considera a capacidade mimética dos procedimentos mecânicos do 

dispositivo fotográfico como próxima da visão real que temos do mundo (cf. Dubois, 1993, pp. 

27-33). Nesse sentido, o olho mecânico da câmera era o caminho seguro para a objetividade, para 

a produção de imagens livres da imprecisão e dos vieses humanos.  

Associada a essa concepção da fotografia como reprodução do real, está uma pretensão 

documental da fotografia, em que tudo poderia ser registrado e conhecido captando-se imagens do 

mundo. Essa pretensão documental esteve, em um primeiro momento, relacionada às primeiras 

fotografias científicas e antropológicas, enquanto instrumentos que permitiam conhecer e registrar 

o mundo. Através da fotografia-documento, “nós nos familiarizamos com todas as coisas, como 

se as tivéssemos visto” (Bulletin de la Société Française de la Photographie, 1860, p. 277 apud 

Rouillé, 2009, p. 100), e o próprio mundo transforma-se em imagem. A respeito da pretensão 

científica de reprodução objetiva da realidade, a historiadora Nancy Stepan ressalta que 

a ênfase da ciência sobre a importância da observação precisa, a distinção entre o conhecedor e o 

[objeto] conhecido, e a maneira através da qual o conhecimento poderia ser obtido por meio de um 

inventário e da ordenação de objetos do mundo natural no interior de esquemas classificatórios, tudo 

isso fez com que a fotografia parecesse não apenas uma aliada da ciência, mas uma encenação dela 

(Stepan, 2001, pp. 121-122. Grifos nossos). 

Ora, a fotografia não consistia, então, apenas na reprodução do mundo, mas também na encenação 

e na construção de uma imagem dele. Portanto, é possível pensar a fotografia também enquanto 

produção de uma certa imagem da ciência e do progresso. A encenação da ciência a que se refere 

Stepan possui, em nossa interpretação, dois sentidos.  

O primeiro sentido associa-se aos significados simbólicos, aos dados científicos e às 

representações visuais dos trópicos, em que estes se tornam “um teatro da vida, onde um tipo 

particular de drama da natureza viva era encenado” (Stepan, 2001, p. 25). Assim, se a fotografia 

encenava a ciência, isso era feito através da atribuição de significados por meio da construção de 

cenários e acontecimentos; contrastava-se o drama da natureza viva com a representação da 

modernidade e do progresso. Afinal, a representação internacional do Brasil vinha sendo 
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cuidadosamente construída desde as últimas décadas do século XIX, quando passa a apresentar-se 

como um “um país ‘novo’. Não mais ‘a mata e a selvageria’ deveriam ser a carta de apresentação 

da nação, mas uma imagem moderna, industriosa, civilizada e científica” (Schwarcz, 1993, p. 42). 

O outro sentido da afirmação encontra-se na interpretação da antropóloga Anne McClintock 

sobre o uso da fotografia na modernidade industrial, onde o mundo aparece como um espetáculo, 

uma performance que envolve “o princípio fetichista da coleção e da exibição, e a figura do tempo 

panorâmico como espetáculo mercantil” (2010, p. 189). Sendo uma tecnologia que promete 

capturar objetivamente o real, a fotografia produz imagens que muitas vezes estão em 

temporalidades diferentes daquelas do observador. Pretendendo capturar a história em um só golpe 

de vista, a fotografia exibia “tipos” e “espécimes” raciais organizados em uma única narrativa 

linear do progresso, observados a partir de um ponto de vista elevado. Essas imagens eram 

dispostas, então, como um espetáculo diante daqueles em posições privilegiadas na estrutura 

social, os quais observavam as diferenças sociais sob a perspectiva da alegoria do progresso de 

tipos anatômicos. O tempo adquire, dessa forma, uma dimensão panóptica (cf. McClintock, 2010, 

pp. 66-67). 

Essa concepção está intrinsecamente relacionada à configuração da história como um 

espetáculo, no qual “a história é reproduzida como uma tecnologia do visível” (McClintock, 2010, 

p. 69). O projeto empírico e científico do século XIX consistiu, na interpretação da autora, na 

construção de uma história unificada do mundo, em torno do tempo europeu. E, nessa história, a 

anatomia tornou-se uma alegoria do progresso.  

4. As raças e o espetáculo da evolução humana 

“O progresso”, segundo McClintock, “assume o caráter de um espetáculo, sob a forma da família 

[do homem]” (2010, p. 69). A família dos hominídeos, que é então representada na forma de uma 

árvore, forneceu um esquema classificatório para o progresso evolutivo humano. Esse esquema 

teve origem, segundo a autora, no evolucionismo social, em que o projeto taxonômico, antes 

aplicado à natureza, passava a ser, então, aplicado à história cultural, naturalizando as diferenças 

sociais.  

Esse espetáculo da evolução humana era exibido no Brasil entre o final do século XIX e início 

do XX, momento em que os debates sobre a civilização e o progresso giravam em torno de 

diferentes doutrinas raciais. Lilia Schwarcz afirma que a apreensão dos médicos frente às 

epidemias que surgiam e à recente abolição da escravidão impactou a ciência brasileira. Naquele 

período, teorias sobre a diferença entre as raças e a tendência à degeneração em decorrência da 

mestiçagem eram amplamente aceitas. As doenças eram apontadas, então, como sinais da 

degenerescência e resultariam de um enfraquecimento biológico decorrente da miscigenação.  

Diversas teorias das raças eram discutidas no país e, segundo a análise de Schwarcz, os 

modelos deterministas raciais foram bastante aceitos. Contudo, ressalta a autora, “aqui se fez um 

uso inusitado da teoria original, na medida em que a interpretação darwinista social se combinou 

com a perspectiva evolucionista e monogenista” (cf. 1993, p. 85). Ora, como compreender a 

recepção das teorias raciais pelos intelectuais brasileiros?  
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O determinismo racial, também denominado darwinismo social,3 era uma perspectiva que não 

defendia a transmissão de caracteres adquiridos. Uma vez que as raças eram consideradas como 

“tipos puros”, imutáveis, a miscigenação não era possível. A mestiçagem era, portanto, 

compreendida como degeneração racial (cf. Schwarcz, 1993, pp. 77-78; Ramos & Maio, 2010, 

pp. 29-30). Além disso, haveria uma degeneração social, pois os teóricos do pensamento 

determinista acreditavam na continuidade entre caracteres físicos e morais, operando uma divisão 

do mundo entre raças diferentes, as quais estavam vinculadas a culturas. A humanidade era 

interpretada, portanto, de maneira poligenista, pois, apesar de as raças terem tido um ancestral 

comum, separaram-se durante tempo suficiente para configurarem características 

hierarquicamente distintas. 

A antropologia cultural, a qual também era denominada evolucionismo social, considerava, 

por sua vez, a civilização e o progresso como modelos universais. Seguindo de forma linear, 

passava-se do mais simples ao mais complexo. Dentro dessa perspectiva monogenista, as 

diferenças eram contingentes, mas todas as culturas passariam pelos mesmos estágios evolutivos, 

tendendo ao progresso (cf. Schwarcz, 1993, pp. 75-76).   

Assim, essas visões diferentes sobre a questão racial não constituíam uma questão de 

importância menor. As principais divergências se encontravam nas leituras deterministas ou 

social-darwinistas da constituição da raça: os que consideravam a inferioridade definitivamente 

irreparável, e aqueles que a consideravam transitória e remediável (cf. Schwarcz, 1993, pp. 272-

305). O modelo racial servia para explicar diferenças e hierarquias, mas, diante do desafio do 

Estado brasileiro de produzir uma unidade após a independência, foram feitos rearranjos teóricos 

que viabilizassem a construção da nação em meio à realidade mestiça. É nesse sentido que se pode 

falar de um darwinismo social que combina um evolucionismo monogenista. Ainda que as 

diferenças e as hierarquias assentadas fossem explicadas através das diferenças raciais, tratava-se 

apenas de estágios evolutivos passíveis de serem melhorados.  

Johannes Fabian (1983) mostra como os evolucionistas sociais espacializaram o tempo, 

colocando-o à disposição de um projeto empírico. O tempo tornava-se, assim, uma dimensão 

espacial, sobre a qual se traçava um mapa que permitia localizar globalmente a diferença social e 

naturalizá-la. Consequentemente, era possível justificar e naturalizar teorias do racismo científico 

a partir de uma única narrativa europeia. Nela, os “tipos” anatômicos eram dispostos de maneira 

linear, e os arcaicos evoluíam para os modernos.  

 
3 A ampla repercussão de A origem das espécies (1859) deu lugar a diversas interpretações das teorias de Darwin nos 

debates sobre a origem dos humanos, para além das ideias que o autor havia proposto. Muitas delas usaram conceitos 

fora das propostas biológicas da obra de Darwin, empregando-as para analisar o comportamento das sociedades 

humanas. Inclusive, o darwinismo estava no fundamento de teorias usadas para justificar o imperialismo europeu, 

explicando o domínio dos mais fortes e adaptados (cf. Schwarcz, 1993, pp. 73-74). Todavia, há distinções 

significativas entre a teoria darwinista e o evolucionismo social em termos de seu objeto (a evolução das espécies, 

para Darwin, e o desenvolvimento histórico das civilizações, para os evolucionistas sociais), do seu domínio (uma 

apresentava uma abordagem científica, e a outra uma abordagem filosófica), e dos pressupostos conceituais (por 

exemplo, a ideia de uma evolução teleológica, na obra de Darwin, está aberta a discussão) (cf. Strauss & Waizbort, 

2008). 
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Essa concepção histórica criou uma narrativa em que certos grupos ocupavam um “tempo 

permanentemente anterior dentro da modernidade” no qual estavam os “humanos anacrônicos, 

atávicos, irracionais, destituídos de atuação humana – a encarnação viva do arcaico ‘primitivo’” 

(McClintock, 2010, p. 72, p. 58). Esse “tempo permanentemente anterior” é designado por 

McClintock como um espaço anacrônico, isto é, que difere não apenas social ou geograficamente, 

mas temporalmente. Nesse sentido, conforme se avança no espaço geográfico, há uma regressão 

no tempo histórico, “figurado como uma zona pré-histórica de diferença racial” (McClintock, 

2010, p. 57).  

A principal tecnologia do visível, que permitia a classificação dos “tipos” anatômicos e dos 

estigmas visíveis através do tempo panóptico, era a fotografia. Enquanto tecnologia que permitia 

a vigilância, a fotografia incorporava a “força panóptica da coleção, da exibição e da disciplina”, 

e estava associada a “outros fenômenos panópticos”, como “a exposição, o museu, o zoológico, a 

galeria, o circo” (McClintock, 2010, pp. 188-189). Afinal, a fotografia almejava uma linguagem 

universal: seu dispositivo óptico e a ação da luz sobre certas substâncias prometiam capturar a 

imagem da realidade tal como ela é. Mas, como era a realidade das doenças tropicais no Brasil? 

Ou melhor, como a medicina representava essa realidade utilizando uma narrativa visual? 

Como mencionado anteriormente, muitas fotografias que buscavam dar conta dos sinais 

clínicos da doença de Chagas foram produzidas no interior do país. Todavia, não foi apenas nos 

sertões que a doença de Chagas foi registrada. Já nas últimas décadas do século XIX os dados 

censitários revelam um movimento intenso de migrações internas. A mobilidade das populações 

rurais estava relacionada a migrações, movidas pelas secas, por movimentações de sobreviventes 

de guerras, pelo usufruto da liberdade de escravos libertos, e pelo crescimento de centros urbanos, 

que atraíam trabalhadores (cf. Wissenbach, 1998, pp. 58-59). Com algumas exceções, são esses 

indivíduos que aparecem nos retratos realizados pelos médicos e fotógrafos no Instituto Oswaldo 

Cruz (no Rio de Janeiro), onde são classificados como portadores da doença de Chagas.  
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Fig. 2. Criança diagnosticada com a tripanossomíase americana, posando em área externa do prédio do Instituto 

Oswaldo Cruz, em Manguinhos (Rio de Janeiro). 
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Ainda que tenham sido realizadas por fotógrafos profissionais, que se encarregavam dos registros 

visuais do Instituto de Manguinhos, é possível depreender que a direção da cena, visando à 

interpretação do documento fotográfico, era feita pelos médicos. Tais imagens serviam a um 

propósito específico, pois deveriam mostrar algo que os médicos queriam provar, a fim de 

demonstrar algo e convencer o observador. Assim, tanto nas fotografias registradas ao longo das 

expedições científicas pelo interior do Brasil, quanto naquelas feitas em consultas médicas no Rio 

de Janeiro (então capital da República), é possível encontrar características comuns aos retratos, 

consideradas como critérios de objetividade.  

 

Fig. 3. Indicação visual do aumento do coração em indivíduos diagnosticados com doença de Chagas, apresentando 

alterações cardíacas e tireoidianas. 

É possível constatar a posição preponderantemente frontal dos indivíduos, que estão 

frequentemente de pé. A pose frontal ereta propicia um arranjo simétrico do corpo e o deixa 

exposto; com essa “rígida simetria, sobressaíam as noções de ordem, de cálculo e de objetividade” 

(Silva, 2003, p. 180). Em alguns casos, são feitos retratos de perfil ou olhando ligeiramente para 

cima, com o intuito de ressaltar o aumento da tireoide. Além disso, os retratados estão, sempre que 

possível, diante de um fundo neutro, chapado, de cor branca ou cinza. Em algumas situações (fig. 

1 e 2), as fotografias eram tomadas onde fosse possível, como nas dependências do hospital ou no 

local onde as pessoas residiam.  

De todo modo, esse tipo de fundo retira as pessoas de qualquer contexto social ou histórico e, 

aliado à nudez científica e tipológica, ressalta sua condição de espécimes patológicos (cf. Stepan, 

2000, p. 148). Por fim, cabe observar a medição e a classificação sistemáticas empregadas nesses 

tipos de fotografias. Essa técnica faz parte de um esquema classificatório, cujas origens remontam 

ao sistema de identificação criminal desenvolvido pelo oficial de polícia parisiense Alphonse 

Bertillon (1835-1914), que combina mensuração antropométrica corporal e fotografias, de modo 

a estabelecer uma identidade visual que permita comparações. Em suma, todos esses elementos 

estão presentes nas fotografias médicas para classificar e categorizar os indivíduos, cuja identidade 

desaparece em meio ao inventário onde foram agrupados como “doentes” ou “sãos”.  
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5. Considerações finais 

As fotografias e representações visuais de todos os tipos têm sido frequentemente ignoradas ou 

consideradas como secundárias na história da medicina, tratadas apenas como ilustrações daquilo 

que está escrito (cf. Gilman, 1995). No entanto, considero, como a historiadora Nancy Stepan, que 

as imagens são construtos culturais, que requerem um exame das convenções visuais de uma certa 

época. Afinal, é apenas com o repertório visual apropriado que se pode determinar que se trata de 

uma imagem médica, e que a saúde e a doença podem ser representadas (cf. Stepan, 2001, p. 150). 

Adquirimos, assim, uma “gramática do olhar” (Sontag, 2016, p. 13), um modo de ver as coisas 

através do vocabulário interno e dos meios utilizados para construir uma imagem. 

Neste artigo, procurei mostrar que as fotografias produzidas no contexto da medicina tropical 

brasileira fornecem muitos elementos visuais que permitem identificar os pressupostos sociais 

envolvidos nas definições de saúde e doença, e de atraso e progresso. Não cabe questionar a 

importância científica dessas imagens para a construção do quadro clínico da doença de Chagas, 

que é inegável. Minha leitura das fotografias, aqui, tem o intuito de associá-las a um contexto 

histórico e social mais amplo. Afinal, se o agente patogênico e o inseto vetor da doença de Chagas 

estão presentes em diversas regiões do Brasil (e a doença é endêmica da América Latina), por que 

nem todos os corpos afetados por essa enfermidade foram representados nas fotografias produzidas 

no contexto da medicina tropical? Essa distribuição social e geográfica da doença, aliada, talvez, 

à escolha das pessoas que poderiam ser fotografadas de forma tão degradante, não pode ser 

explicada apenas à luz da medicina. Por isso, procurei mostrar algumas das razões pelas quais a 

visibilidade dos sinais clínicos da doença de Chagas estava associada à raça e aos trópicos, de 

maneira que as fotografias onde vemos esses sinais clínicos são em grande medida construções 

sociais, e não meros sintomas de uma doença. Só assim poderemos entender como, ao invés de ser 

uma ocasião para expor a si mesmas, a presença anônima das pessoas retratadas acentua, 

paradoxalmente, a sua invisibilidade social. 
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