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Data: 29/08/1990 

 

 

Fita 1 - Lado A 

 

 

ET - Entrevista com Dr. João Carlos Pinto Dias, Belo Horizonte, 29 de agosto. Dr. João 

Carlos, como foi, a partir do início do século, a relação do Instituto Oswaldo Cruz com Minas 

Gerais, uma filial? Dá prá contar um pouco essa história de filial? 

 

JD - Dá, isso inclusive, eu tenho impressão de que é dessas coincidências da história. Eu acho 

que tem dois fatos embutidos aí: de um lado Oswaldo Cruz, quando ele abre a filial, quando 

ele abre Manguinhos, ele já começa a entender, que está muito bem lá no livro da Nancy 

[Leys Stepan]1. Ele começa a entender que é preciso uma inteligência científica que ele 

começa a formar com o grupo dele, e acha que a coisa não pode ficar restrita ao espaço do 

Rio de Janeiro. Ele começa a pensar em filiais, né. [...] nas missões que ele começa a mandar 

etc. Nessa época, ele faz, mais ou menos em 1906, 1905, ele pega um dos colaboradores dele, 

o Ezequiel Dias, e manda para o Maranhão, é um acerto que parece um acerto meio político 

e meio científico, que o governo do Maranhão. Está interessado em botar lá alguma coisa de 

pesquisa e Ezequiel Dias vai prá lá com a família, se instalam e montam a filial de 

Manguinhos no Maranhão. Mas é surpreendido por uma doença, a tuberculose, que era 

comum naquela época, e fica inviável a permanência dele no Maranhão pela doença que vai. 

Se instala e mais ou menos, com pouco tempo no Maranhão, não sei te dizer quanto, mas não 

é mais do que dois anos, ele já não aguenta ficar lá por motivos de saúde; monta a filial, 

chega a fazer investigações, monta os laboratórios etc., mas é inviável a permanência dele, e 

não só é inviável lá como também a nível de Rio de Janeiro ele não consegue ficar. E o que 

ele fez foi se tratar da tuberculose aqui em Minas Gerais, pela latitude, clima mais ameno, 

mais temperado, e aqui Belo Horizonte passa a ser, o tratamento se criam dois ou três 

sanatórios, e vira capital brasileira da tuberculose. E a saída prá Oswaldo Cruz, como eu te 

disse, dois fatores, a doença do Ezequiel e a vontade de fazer uma filial e junta as duas coisas 

e manda o Ezequiel prá cá, e o Ezequiel funda a filial de Manguinhos aqui. 

 

ET - Tinha um nome? 

 

JD - Naquele tempo era só filial mesmo do instituto. 

 

LK - É que é o mesmo do Maranhão, só leva o nome de filial. 

 

JD - É, só leva o nome de filial, mas muito tempo depois, quando morre Ezequiel vai aparecer 

o... vão dar o nome dele de Instituto Ezequiel Dias. Mas até ali só filial mesmo de 

Manguinhos, que começa a funcionar numa, numa dependência, convênio mesmo do 

Instituto com o governo do Estado; tinha cedido uma área lá na Praça da Liberdade. O 

Ezequiel Dias monta aí, e o engraçado é que ele já junta, naquela época, alguns outros 

indivíduos, que também estavam aqui, que eram pessoas da área biomédica, também tratando 

de tuberculose.  

                                                      
1 STEPAN, Nancy Leys. Gênese e evolução da ciência brasileira. Rio de Janeiro: Ed. Fiocruz,1976. 
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Engraçado essas coincidências históricas, estavam muito bem, no grupo de [...] Magalhães, 

nos ensaios, se vocês não tiverem eu pego prá vocês, e ele começa a se dedicar aqui a algumas 

entidades nosológicas próprias, mas principalmente começa a trabalhar com ofidismo, com 

escorpionismo e, de uma certa forma, também dar um pouco de apoio ao Dr. Chagas. Dr. 

Chagas, naquela época, 1908, 1909 estava prá Lassance, e eu acho que aí, embora não seja 

um apoio direto, não seja uma participação direta, mas o Instituto, a filial do Instituto começa 

a dar um pouco de apoio ao Dr. Chagas. E o interessante é que teve um desdobramento 

imediato disso, que com a concentração dessas pessoas se funda a Escola de Medicina, mais 

ou menos nessa época, e o Carlos Chagas acaba dando um pouco de força prá Escola de 

Medicina e um grupo seleto que se criou aqui. Funda a escola de Medicina a partir de um 

evento muito simples, que são as reuniões semanais, que se faziam na casa do Ezequiel. Então 

tinham umas reuniões, se não me engano às quintas-feiras, e todo esse grupo se ajuntava na 

casa do Ezequiel prá fazer uma reunião científica, revisão de artigos, funda uma revista. 

Enfim, mais ou menos o que havia lá em Manguinhos; esse conjunto de eventos forma uma 

escola, parece que uma escola biológica mineira; eu já falei sobre o nome do próprio Ezequiel 

Dias, do Otávio Magalhães, não é? Que veio do Rio Grande do Sul, encaminhado por, depois 

veio prá cá, ficou sendo diretor do Instituto, veio o (???) da Costa que se notabilizou como 

cirurgião, veio o Cícero, veio o Cícero com a Lena. Enfim, um grupo que acaba fundando a 

escola de Medicina e esses eventos são muito emparelhados. Ezequiel vive até 1922, ou seja, 

a fundação se dá em volta de 1908, 1907, 1908, por aí, até a instalação e esse grupo fica 

trabalhando junto até bastante tempo. 1933, 1934, já mudando os personagens, o Ezequiel 

morre em 1922, mas o Otávio Magalhães assume. Alguns deles passam pelo curso de 

Manguinhos, que é importantíssimo na formação dessa gente, o Ezequiel manda todo mundo 

prá lá, organiza uma biblioteca, e o instituto começa a trabalhar realmente. Tem um outro 

grupo de pessoas que vão logo depois, o outro nome mais importante que esse é o do 

professor Amílcar Vianna Martins, e em meados da década de 1930, depois que morre Carlos 

Chagas, em 1934, começam a haver algumas disparidades, que eu tenho impressão 

aconteceram em Manguinhos também nos setores de produção do Instituto, da filial e nos 

setores de pesquisa. O setor de pesquisa vai muito bem fazendo escorpionismo, fizeram 

doença de Chagas, fizeram alguns levantamentos sobre doença de Chagas, foi interessante. 

Eles trabalhavam com produção de vacinas e pesquisas na área veterinária. Isso é importante: 

Minas Gerais naquele ponto tava desenvolvendo um retorno importante, com a tecnologia 

que o Instituto tinha desenvolvido para a produção de vacinas de manqueira, coisas desse 

tipo. Mas aí com o Estado Novo, e esses elementos políticos que aconteceram, veio a 

intervenção do estado, e o interventor, nas palavras textuais do professor Vianna Martins, 

está escrito, está registrado, e o interventor resolve priorizar as áreas de produção. Esse 

problema já tinha acontecido no Rio também; foi por isso que o Carlos Chagas foi diretor de 

Manguinhos, todo mundo sabe disso, e o Oswaldo Cruz pediu para ele assumir porque tinha 

um cunho cientificamente muito forte e provavelmente o Instituto se transformaria; ele seria 

priorizado, seria muito mais fortalecida a área de produção e a área científica. Na verdade, 

iria ficar sempre como estava. O mesmo processo aconteceu, que o interventor na época 

realmente cria uma polêmica que vai ao ponto de mudar o nome do Instituto, que já se 

chamava Ezequiel Dias. Ele perde o nome, ele perde a vinculação com Manguinhos e passa 

a se chamar Instituto Químico-Biológico.  

 

ET - Isso na década de 1930? 
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LK – [19]35.  

 

JD - Isso na década de 1930, isso já é do Estado Novo. 

 

LK - Em 1936 que passa pro Estado.  

 

JD - Passa pro Estado e no princípio da década de 1940, a situação é insustentável. Os 

cientistas praticamente saem do Instituto. O Vianna Martins diz que foi um episódio muito 

triste na vida dele porque ele já não podia mais conviver com o que ele chamava de ditador. 

Tinha as implicações políticas que criou, muito forte, prioridade total na área de produção, 

sobre as vacinas que se faziam aqui e a área científica cada vez mais restrita, cada vez com 

menos apoio, né? E ele, sem outra opção, 1942, o próprio Evandro Chagas entrou nisso; ele 

foi aqui, Vianna Martins pede prá ser incorporado à sede. E ele conta, né, com muita emoção 

contava, nesse artigo, contava que prá escapar de uma ditadura, ele se engajou no que ele 

chamava de uma luta pela libertação contra o fascismo, contra o nazismo, e vai ser capitão 

médico, na força da Fé. Passa dois anos e nisso o Instituto passa por um período muito ruim, 

e cada vez vai se deteriorando mais. Até que enfim, na década de 1940, praticamente não 

resta mais nada dele, senão uma pequena produção de soros antiofídicos. Aliás muito boa a 

produção, até hoje existe. Depois, muito tempo depois o Instituto vai se soerguer, como diz 

o Ezequiel Dias, e passa a ser fundação, completamente desligado do Instituto de 

Manguinhos. Havia uma verba de apoio que o Evandro Chagas deu no final da década de 

1930, que ainda ajudou, inclusive isso foi muito importante na doença de Chagas. Uma verba 

de um conto de réis, não sei qual é a diferença que faz, mas que mantinha um vínculo ainda, 

que era um apoio que o Instituto de Manguinhos dava a esse Instituto aqui e isso foi decisivo, 

porque no final da década de 1940, quando começaram a reestudar a doença de Chagas, veio 

o Amílcar Martins com o Evandro Chagas e descobre o foco do barbeiro, (...), 1939, 1940 

descobrem o foco da doença de Chagas, do barbeiro.  

 

LK - Um pouco antes de o Evandro morrer no acidente, né? 

 

JD - Imediatamente antes do acidente.  

 

LK - Ele morre em novembro de 1940. 

 

JD - É, é, o Evandro que ia fazer a montagem e nessa época, uma tendência quase que 

eternizada. O grupo que havia sucedido o Dr. Chagas, na pesquisa do Dr. Chagas, era muito 

restrito, e o próprio Evandro como diretor do Serviço de Endemias e [...] atividades 

administrativas, 1935-1940, o Magarinos Torres, que era o patologista, alguns 

entomologistas, entre os quais o Arthur Neiva, o dr. [Lauro] Travassos de uma certa forma, 

Souza-Araújo, foram algumas pessoas ligadas indiretamente ao Dr. Chagas e o meu pai 

Emanuel Dias. E acontece um problema, acontece um problema que aparentemente até onde 

eu sei, foi um problema da revolta do Emanuel Dias contra o Evandro, porque o Evandro fez 

algumas experiências de inoculação da doença de Chagas em coelhos. Era uma coisa. E o 

grupo de trabalho no final da década de 1930, e o trabalho deu conta da evolução da doença 

de Chagas em indivíduos que tinham se submetido à inoculação. Então, essas coisas a gente 

não pode... não tem mais elementos prá discutir. O próprio Chagas Filho não tem mais 

elementos, mas eu me lembro de conversar com revolta e a discussão forte que houve entre 
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o Emanuel Dias e o Evandro; e o Emanuel Dias depois o Evandro se defendeu dizendo que 

era com o seu consentimento. Enfim, ainda tive algumas negociações com os presos, essa 

coisa meio um pouco obscura; os dois que são amigos, colegas, são separados. Foi uma briga 

muito forte, dois temperamentos muito fortes: Emanuel vai prá um lado e o Evandro vai pro 

outro, mas o Evandro não fica satisfeito, o Evandro era desses de temperamento muito forte, 

desses que explodem, mas depois no dia seguinte vai procurar... e ele não ficou satisfeito 

com isso, quando começam os estudos de Bambuí, ele procura o Amilcar e pede ao Amilcar 

para fazer uma ponte e chamar o Emanuel e os dois se reconciliaram.  

Parece que houve uma reconciliação porque os dois combinaram que o Evandro e o Emanuel 

viriam aqui a Minas prá estudar o foco da Doença de Chagas e com isso parece que houve 

um reencontro. Uma história de um argentino, Salvador Mazza, que foi uma espécie de 

segundo Chagas, tanto que lá chamaram, doença de Chagas-Mazza. E foi um dos que 

realmente fez muita coisa, logo depois da morte de Chagas, e que não aceitou a intervenção 

brasileira lá no Congresso de Rio Grande, que ele, clássico do ano e os dois acharam 

importante aquilo, e a delegação brasileira era constituída pelo Evandro, pelo Emanuel e pelo 

Magarinos Torres.  

Essa coisa é meio anárquica, mas depois a gente vai ver que faz sentido, e o Mazza tinha feito 

o congresso, e estava, era um homem de uma personalidade fortíssima, ele esperava pelo 

menos que a palma de ouro, a glória do congresso fosse com o assistente dele pelo Roman, 

ao ponto de se dar ao nome de sinal de Roman, e ele passou o resto da vida brigando com o 

Roman e com os brasileiros, porque ele não acreditava, ele não admitia a glória que o Roman 

ia ter, porque aquilo foi um peso exagerado prá ele. Mas, engraçado que pouco antes da morte 

dele, em 1946, lá no México, porque o Mazza morreu de infarto lá no México, ele se 

reconcilia com os brasileiros; é uma história parecida porque o Evandro também se 

reconcilia.  

Essa é uma época também muito marcada por feituras, por descobertas, por ciúmes, mal 

entendido, essas coisas, e aos poucos a história vai fechando em volta desses nomes e as 

pessoas vão se reconciliando. E o Evandro se reconcilia, como eu falo, pouco antes de morrer. 

Ele tinha que passar por São Paulo, de São Paulo ele viriam prá Minas e os dois viriam com 

o Amilcar a Bambuí e o acidente se dá justamente por (...). E aí há um intervalo, há um 

intervalo, o Amilcar Viana Martins vai embora porque começa a guerra e Bambuí realmente 

depois, no final de 1943, as negociações recomeçam e em 1944, o Emanuel Dias vai prá lá e 

monta o Centro de Bambuí. E o centro de Bambuí fica ligado diretamente a Manguinhos, até 

hoje, continua funcionando, e com isso Emanuel Dias volta pro Ineru, o Amilcar volta prá cá 

depois da guerra, e começa a recompor um pouco essa história, essa Ectiologia mineira, que 

trabalha com pelo menos dois elementos fundamentais: de um lado esquistossomose, o 

pessoal trabalhou com esquistossomose aqui na faculdade de Medicina, depois eles fundam 

o Instituto de Ciências Biológicas dentro da faculdade de Medicina com uma proposta nova 

de ensino, o Amilcar Viana Martins é líder disso, o Otávio Magalhães ainda não tem a filial, 

funcionando, filial, não, a ex-filial, o Instituto funcionando, se recupera o nome Instituto, a 

escola de Medicina começa a produzir pesquisas na área de doenças tropicais, como 

leishmaniose, tem malária nessa época, a malária em Minas está sendo erradicada pelo 

esforço do Serviço Nacional de Malária, e realmente esses grupos começam a se juntar.  

Então doença de Chagas se faz muita coisa, muita coisa na saúde de Minas, principalmente 

em Bambuí que é muito prolífica essa área. É uma área de produção de redescoberta da 

doença de Chagas se descreve já a estratégia básica pro controle da doença através do uso de 

inseticidas, e se descreve, que acho que é análoga, a cardiopatia chagásica, na verdade é uma 
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rediscussão. O dr. Chagas já havia feito quase tudo isso num trabalho extraordinário, em 

1916, e que ele chama de Aspectos Fisiopatogenéticos da doença de Chagas.  

Eu acho que é o último trabalho básico de dr. Chagas é aquele porque o resto ele já começa 

a ficar muito envolvido com a burocracia e faz retomadas. Tem aquela polêmica dele, mas 

esse trabalho é básico, ele põe tudo lá, a própria tese do Evandro sobre cardiopatia 

chagásica... na verdade tava tudo lá no trabalho do dr. Chagas. E o que o grupo de Bambuí 

faz, na verdade, é demonstrar na prática a existência dessa cardiopatia chagásica e o 

[Francisco] Laranja ali é uma peça fundamental, meu pai chama o Laranja e chama o dr. (...) 

e aí faz um trio. Trio extraordinário que envolve cardiologista, extremamente brilhante o 

Laranja, um epidemiologista e um químico. E aí se ajuntam alguns patologistas que entram 

e saem do grupo, como, por exemplo, o próprio Magarinos Torres, que entra e sai do grupo, 

porque o pessoal demonstra a cardiopatia chagásica na prática. Uma doença clínica, faz os 

registros epidemiológicos, eletrofotográficos, faz o primeiro inquérito mundial, porque o 

Laranja dizia que nunca tinha sido feito um inquérito populacional com eletrocardiografia; 

os primeiros foram feitos na redondeza, da região de Bambuí. 

Demonstram a cardiopatia chagásica, demonstram a cardiopatia no cachorro, produz a 

esplenomegalia e uma porção de autópsias de fato de pegar os doentes e levar pro Rio [de 

Janeiro] de trem... essa história é interessante: durante muitos anos aquele pavilhão todo 

Gaspar Viana que chamava, que hoje é o Hospital Evandro Chagas, funcionou com esses 

doentes que vinham de Bambuí. Alguns morriam lá; outros casos crônicos, casos de hepatite, 

teve durante muitos anos, se mandou os doentes prá lá e havia essa ponte: exatamente a 

conciliação do estudo de cá, com toda a vivência do fato da doença de onde ela provinha, 

com as possibilidades do estudo hospitalar. Havia um ambiente restrito, com o pessoal 

fazendo eletrocardiografia, fazendo radiologia de ponta, fizeram até (...), trouxeram 

especialistas vindos do exterior e faziam anatomo-patologia a fundo, histologia, isso tudo 

influi aqui em Belo Horizonte, ao ponto de que quando acontece a multiplicação das 

campanhas, dos Serviços Nacionais, forma o DENERu, aparece o fato básico, figura básica 

do... entendendo que não poderia fazer saúde pública, já tinha sido feito por Oswaldo Cruz 

sem ter o apoio científico, e aí era uma coisa que eu estava discutindo com o Eduardo ontem: 

parece que esse, parece que o elemento natural da pesquisa, de apoio a essa saúde pública 

teria que ser Manguinhos, mas aí entram dois problemas básicos, de um lado acho que a 

natureza política, animal político que havia em Mário Pinotti. Ele dificilmente seria 

composto, o Mário Pinotti com Manguinhos, o contexto é que Manguinhos também já estava 

vivendo uma outra dimensão, outra pesquisa de base. Como sempre Manguinhos foi muito 

boa, estava numa época em que Manguinhos estava entrando numa deterioração, não teria 

agilidade, não teria assim, digamos, a capacitação prática da pesquisa. Poucos grupos em 

Manguinhos estavam fazendo a pesquisa aplicada; um deles era o grupo do Amilcar [Viana 

Martins] e é por isso que a gente deve dizer, deve ter registrado, que Bambuí deve muito ao 

Mário Pinotti. Muito! 

Se Manguinhos instalou Bambuí, quem deu manutenção, quem deu o futuro de continuidade 

foi o Mário Pinotti, foi o Serviço Nacional de Malária, que anos depois virou Ineru, o Deneru. 

Então, acho que a gente tava dizendo, uma época em que, dessa dificuldade que o Mário 

Pinotti, desse entendimento que ele tinha de fazer o Deneru ter um Instituto de pesquisas 

próprio que desse apoio, ao que ele chamava, ao escopo do que ele chamava de programa das 

campanhas, que estava compondo o Deneru, e que o espaço natural disso deveria ser 

Manguinhos, mas que não foi.  
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Acho que um pouco era pela questão política que envolvia a própria personalidade do Mário 

Pinotti e porque Manguinhos já estava noutra. Já estava em Manguinhos, já não havia muitas 

verbas, já era a terceira geração de Manguinhos, já estava acabando, não é, era uma época 

que tinha a segunda geração, que era uma geração do dr. Muniz [Aragão], a geração do 

[Hugo] Souza Lopes, a geração do meu pai, não é? A geração do Evandro, essa é a segunda 

geração; essa geração tava passando a bola prá frente e tava uma época difícil, não tinha 

muita verba, e o que restava era os grupos fortes mesmo, eram os grupos de pesquisa básica 

de Zoologia, boa Entomologia, boa Malacologia, o Souza-Araújo que estava lá isso tudo. 

Mas eram grupos que estavam trabalhando muito na força do empuxo deles, porque reforço 

de fora não vinha. O país também estava em transformação; Brasília ia começar a época do 

país, eu acho que entra muito aí, a meu ver, a política econômica, já tava passando por um 

modelo urbano-industrial. Então eu acho que essas coisas, endemias rurais nessa época já 

não era muito a prioridade; a malária tava saneada, que é muito importante.  

Então a Rockefeller já tava deixando de ter aquela importância, de ter aquele insumo de 

dinheiro que tinha... então eu acho que todos esses fatos casam um pouco com a pouca 

disponibilidade que Manguinhos tinha em relação ao Centro que nós pensávamos, que nós 

construímos algumas coisas importantes; o INERu, que é esse Instituto aqui, e funda a fábrica 

de produção de remédios lá na Cidade das Meninas. Eu acho que é, eu tava dizendo pro 

Eduardo ontem que isso aí é a avó da CEME, porque eles faziam lá os medicamentos, e fazia 

também inseticidas.  

 

LK - BHC. 

 

JD - Fazia BHC, tava começando a tentar produzir DDT, e depois... 

 

LK - O INERu se instala inicialmente lá. 

 

JD - É verdade, tanto que tinha lá um ramo, né,  

 

ET - Na Cidade das Meninas? 

 

LK - A Cidade das Meninas. 

 

JD - E faz esse Instituto aqui que aproveita, então, essa inteligência mineira. Eu acho que 

isso aí vai muito do ajuntamento de personalidades e do fato histórico de existir naquele 

momento um, o Amilcar Martins tá aqui, tem esse grupo todo que trabalhava aqui, tem um 

bom ramo de circunscrição do DENERu-Lagoas; Minas Gerais uma boa circunscrição, havia 

aqui em Belo Horizonte essas facilidades, eu acho que isso casa também com a ideia de que, 

que casa eu acho que casa a ideia do Amilcar Martins com a ideia do Mário Pinotti e aí sai. 

Tinha o centro de Bambuí que naquele momento tava demonstrando que era uma coisa muito 

prática, que tinha abordado muitos conhecimentos, era uma estratégia de controle da doença 

de Chagas. Eu acho que é o que o Dr. Chagas fala no seu filme, é a questão do acaso é um 

pouco, pode ser olhada ao inverso, que o acaso encontra as pessoas certas, preparadas pra 

fazer, e esse Instituto foi fundado, e...  

 

LK - Oh, João... 
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JD - E com um carro-chefe que eu acho que essas duas são três elementos, que foi um pouco 

a doença de Chagas, a esquistossomose e foi um pouquinho de leishmaniose, também.  

 

LK - Do INERu, do Rio vem um grupo ... 

 

JD - Vem.  

 

LK - Que é um grupo que acaba se instalando... se instalando e convivendo, né? Com o que 

existe, sem.... aparentemente não há muito choque nessa... 

 

JD - Não há e isso é importante. Um outro fato que casa com esse e que são coisas análogas, 

que foi a facilidade que esse Centro sempre teve de conviver com os espaços da [...], por 

exemplo, esse Centro só tem, só pode ter a projeção que ele alcança, isso aqui é um espaço 

que ele é muito pequeno. No momento em que ele casa... com a faculdade de Medicina, então 

essa facilidade que o pessoal teve aqui, aí eu me identifico bem. É uma época em que eu era 

do científico, vinha muito aqui, vinha com meu pai, passa a ser um espaço de congregação 

de interesses. Eu acho que aqui se ajuntam pessoas que vem do INERu, do Rio de Janeiro, 

pessoas que tão no campo fazendo saúde pública aplicada, é o pessoal que está na 

circunscrição do DENERu aqui, que se aproveita, que dá muito apoio. 

 

LK - Pessoal da malária. 

 

JD - É o negócio da malária, a própria doença de Chagas, enfim, é o pessoal de Serviço, é 

que vem do Rio e o pessoal administrativo ao mesmo tempo, e um princípio de um 

entrosamento, depois é permanente, e até hoje é cada vez mais intenso, entre a Universidade 

e o Instituto. 

 

LK - Porque tem um grupo da Universidade que vem trabalhar aqui dentro e vice-versa.  

 

JD - E vice-versa e aí faz ponte. 

 

LK - E o tempo todo acontece isso.  

 

JD - E faz ponte, uma coisa que eu acho que falta na Universidade em muitos lugares é essa 

ponte com a investigação e com o serviço e esse Instituto, ele permite esse meio de campo, 

acho que isso é um fator básico do sucesso desse Instituto, tanto na, vamos dizer na 

praticidade dele de fazer a investigação aplicada e ele faz, como também na de poder a 

investigação básica e fazer ponte entre a básica e a aplicada.  

 

LK - E também reprodução, né? 

 

JD - Isso, eu acho que isso é um fator importante no sucesso desse, não só de ter as pessoas 

e de criar esse tipo de ambiente, porque, olha isso aí precisa ser mais conversado porque 

realmente é uma ... 

 

(Pessoa intervém) 
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JD - Então eu acho que essa, essa composição é da maior importância. Então aí é o que que 

é a faculdade de Medicina que é criada nessa época, o que que é o DENERu, a circunscrição, 

e o que que é esse grupo que vem do Rio, é realmente uma massa de bolo, como o doutor 

Chagas faz. O acaso encontra as pessoas e nesse momento essas coisas se desenvolvem, aí 

eu acho que então começa a história que vocês estão contando. Passa por momentos difíceis, 

com o golpe militar há problemas, é evidente, há problemas; o Instituto fica com muito pouca 

verba, muito pouca verba, mas parece muito com a coisa de Manguinhos, consegue 

sobreviver pela pujança dos sujeitos que tão aqui, o próprio Rachou ... 

 

 

Fita 1 - Lado B 

 

 

JD - Ele [René Rachou] é capaz de organizar a coisa.  

 

LK - Ele organiza... 

 

JD - Ele organiza, implementa, tinha muito sentido prático, né? 

 

LK - Porque ele é um homem de campanha, ele é um homem de trabalhar com equipe de 

campo, e ele ... 

 

JD - E isso é tão bom prá Universidade que eu acho que se a gente analisar o pessoal da 

memória uma porção, uma quantidade enorme de gente que depois ficou na Universidade e 

que até hoje, mas quando começou. E muito da pesquisa que a Universidade pode fazer 

nessas áreas, saiu daqui. É um casamento que realmente dá certo, e até hoje, né? Vocês 

viram... acabou de entrar hoje o professor Luis Carlos [...], que tá trabalhando, tem dois ou 

três aqui ligados, em primeiro na fase mais longa tá lá e tá aqui, o Zigman Brener tá lá e tá 

aqui, eu tou lá e tou aqui, enfim, as pós-graduação da Parasitologia faz, de 30 a 40% das teses 

deles são feitas aqui. E isso aí no fundo, da Medicina Tropical é a mesma coisa, isso no fundo 

vai realmente vai cumprindo a função da instituição no nascedouro dela. E alguns 

departamentos são importantes, o [Ernest] Paulini faz química de inseticidas, toxicologia, 

tudo isso aparece com uma força muito grande na história do Centro. E a parte de 

epidemiologia. Hoje, por exemplo, um grupo muito forte aqui é o grupo que faz 

epidemiologia de esquistossomose. Inclusive tem ajudado a nível de eu já tou com 

desdobramentos até futuros nessa discussão nossa, mas isso tá saindo, vários indivíduos 

daqui já são envolvidos nos comitês da Organização Mundial da Saúde, né, e eu acho que 

nesse sentido esse Centro cumpre a finalidade dele que até hoje ele consegue fazer essa ponte 

entre a pesquisa básica e a de aplicação. E até hoje ele tem dado sentido prático à existência 

dele prá arrematar a história; aparece lá a reforma do [Francisco de Paula] Rocha Lagoa e 

essas outras coisas e o Centro é incorporado a Manguinhos. Essa é uma decisão que é tomada 

muito verticalmente; o grupo aqui é meio tomado de surpresa, isso vem de cima prá baixo, e 

o INERu desaparece. Quer dizer, aquilo que o Mário Pinotti talvez devesse ter feito só muitos 

anos depois que aparece; eu acho que até por uma casualidade, eu não vou dizer, não vou 

fazer juízos de valor, mas uma das poucas coisas boas que sobram dessa gestão, é essa 

incorporação disso aqui e isso aqui com essa incorporação Bambuí que era diretamente 

vinculada a Manguinhos, passa a ter vinculação administrativa com esse Instituto.   
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ET - Antes disso já tinha algum relacionamento entre Bambuí e o René Rachou?   

 

JD - Tinha, tinha relacionamento de natureza pessoal. O René Rachou faz muitos trabalhos 

usando Bambuí e Bambuí faz muitos trabalhos usando o René Rachou. É a época que eu tou 

no Bambuí e aí por amizade pessoal que inclusive é interessante de se dar um registro aqui, 

havia um pouco de ciúme lá no Rio, porque o Rio tinha naturalmente uma época difícil prá 

Manguinhos, havia muito não dizer, mas eventualmente podia haver um risco de Bambuí 

ficar, trazer, aportando mais coisas prá Minas do que prá o Rio. Mas isso é superado com a 

generosidade enorme que a figura do Luis Emário muito importante nisso, muito importante 

nisso, e foi difícil prá ele aceitar o, a vinculação administrativa. No princípio ele até sentiu 

como se fosse um pouco de traição, o episódio que eu lembro quando o [Francisco] Laranja 

tá voltando pro Rio [de Janeiro] e eu sou chamado ao Rio pelo Nobre e pelo Laranja prá me 

explicar, porque eu não tava fazendo uma resistência maior de não deixar que Manguinhos 

perdesse Bambuí pro René Rachou. E eu lembro que eu tive até dificuldade de manejar com 

aquilo porque ao mesmo tempo que eu via razão e via toda história que eu vivia minha própria 

história pessoal, vivia a própria história da família do meu pai com a vinculação direta de 

Bambuí com Manguinhos e havia uma questão que, primeiro a coisa já tava feita, pelo menos 

não tinha nenhuma possibilidade de intervir naquilo, e depois eu conhecia muito bem o 

pessoal daqui, conhecia o pessoal daqui, nunca, tinha verdadeira adoração por ele, Amilcar 

Martins, o Zigman Brener, gente desse quilate, que eu não poderia ver a maior ameaça, 

ameaça à incorporação e não deixava de haver uma certa razão nesse ciúme, até de natureza 

afetiva, e eu lembro uma frase bonita do dr. Nóbrega. Laranja que foi o homem que o levou 

lá praticamente mandou um recado dizendo que não entendia porque que eu tava passando 

pro lado de cá, se é que podia ser chamado assim e que não que não houvesse nenhum 

interesse dele em me ver mais, mas o Laranja consegue e me leva lá na casa dele, dr. Nóbrega 

tinha lá, lá perto da serra, caminho de Petrópolis, a gente tem uma conversa um pouco difícil 

no princípio e depois a gente tem uma conversa em que as coisas se aclaram, se amenizam e 

o dr. Nóbrega fala uma frase muito bonita, que eu nunca me esqueci daquilo: “Olha, eu tenho 

um princípio de vida e eu acho que você também de, eu vou te falar isso, qualquer negócio 

que a gente fazer que levar um pitada de dignidade, o preço é caro, é caro o preço”, quer 

dizer, isso é quase que uma discussão que se eu tivesse fazendo aquilo abrindo uma concessão 

do ponto-de-vista moral e ético, da dignidade que não valia a pena, então eu precisei, eu acho 

que é bom resgatar um pouco a grandeza desse sujeito, não é? Dr. Nóbrega é uma espécie de 

pai prá mim. Ele me assumiu imediatamente depois que meu pai morreu no desastre de 

automóvel em 62; dr. Nóbrega me assumiu, e até a morte dele nós fomos grandes amigos. 

Pessoa de dignidade moral incrível, uma humildade tremenda, um homem que foi diretor do 

Instituto, foi na época mais negra de Manguinhos, que é a época do Massacre [de 

Manguinhos], né, o que o dr. Nóbrega mais fez foi proteger pessoas. Proteger com o coração 

enorme e isso é pouco conhecido, né, aproveitar prá registrar aí. E aí eu acho que tem um 

pouco a ver com a história e aí eu acho que com essa reforma acho que o INERu desaparece, 

esse Centro se liga a Manguinhos, e pelo fato desse Centro de Bambuí vir prá cá, que é um 

fator pequeno, esse Centro aqui sempre foi independente. Bom, o que ele faz foi somar, 

facilitou um pouco administrativamente e tem funcionado razoavelmente bem essa 

vinculação e do que me diz respeito, do ponto-de-vista mais geral, a passagem desse Centro 

prá Fundação Oswaldo Cruz foi uma coisa importantíssima a nível da sobrevivência do 
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Centro. E dificilmente seria possível sobreviver no esquema que depois veio se transformar 

em Sucam, eu acho que seria muito difícil.  

 

LK - [...] 

 

JD - Ia perder, o caminho natural teria sido esse, mas essa coisa que a gente chama de acaso, 

fatalidade, deu certo. 

 

LK - É que em [19]70 ele pega a Fundação e Bambuí, como é que ele, que eu me lembro que 

eu li e a integração do INERu à Fundação e dos centros regionais do INERu, aí inclui o 

Aggeu Magalhães, o Gonçalo Muniz tinha uma coisa meio duvidosa. A relação não ficou 

muito clara com o Gonçalo Muniz, mas eu não li a integração do Centro de Bambuí ao René 

Rachou, isso é um ato da presidência? 

 

JD - É um ato da presidência que acontece. 

 

LK - Do IOC. 

 

JD - Nessa época. 

 

LK - Da Fiocruz.  

 

JD - É.  

 

LK - É uma decisão... 

 

JD - Quando se transforma em Fundação, ele aparece, incorpora esse Centro aqui, então quem 

tava administrando do ponto-de-vista do próprio ordenamento, então já que tem o Centro, 

então é mais interessante manter, já que tem o Centro maior em Belo Horizonte. Isso passa a 

vincular ele tanto com o outro vínculo; agora eu falei nessa conversa que eu tive com o Dr. 

Nóbrega. Agora enquanto eu tiver dirigindo aquilo lá, enquanto eu tiver nesse circuito, não 

vou perder nunca o contato com o Rio, não vou perder nunca, por todas as razões possíveis 

e imagináveis, vamos preservar. Vamos preservar os ordenamentos históricos de Bambuí e 

isso tá preservado até hoje, com todas as dificuldades que tem lá, isso foi preservado e só 

firmou ter passado [...] agora é uma, é como você falou, é uma determinação que vem de 

cima. Quer dizer... 

 

LK - A presidência não precisa de nenhuma consulta? 

 

JD - Não, não tem nenhuma consulta. 

 

LK - Nem ao centro regional e nem a Bambuí? 

 

JD - Não, olha eu sei que há uma reunião em Manguinhos, acontece uma reunião em 

Manguinhos em que o diretor o, então, diretor daqui vai ao Rio e conversa ao nível de 

Manguinhos. Então aqui aparece o primeiro escalamento; Bambuí é intocável, não se mexe. 

Então, essa história que depois origina esse até mal-entendido, origina esse episódio, mas eu 
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acabei indo ao Rio porque tinha uma ligação muito afetiva, qual é o meu papel nessa história? 

E essa história-anúncio no fim é resolvida com a autoridade, com a autoridade administrativa 

definindo que vai ser assim e acabou, tá bom, tá acabado. 

 

LK - E aí não tem como apelar. 

 

JD - Não, não tem, não tem. E aí o que funciona aí é mesmo é essa coisa que eu tava falando 

a você, do clima que existia aqui. Manguinhos nessa época era muito fechado. Manguinhos 

na época da terceira geração, se fecha muito; eu vivi isso muitas vezes, eu fui prá em 1962 e 

convivia no hospital e vivia naquelas reuniões; é natural que o organismo que tá enfermo, 

que não tem recursos de fora, que já tá se esvaindo, ele não quer se associar a outras coisas 

porque ele vai perder. 

 

LK - Ele tá frágil. 

 

JD - Ele tá frágil, então, nessa altura, eu lembro perfeitamente de uma reunião já na fundação, 

aí pelos anos de 1974, 1975, em que o Vinícius da Fonseca convoca todo mundo, prá já 

reestruturar e etc. e fala, olha eu não sei nada desse... eu sou apenas um administrador ligado 

ao Reis Veloso, a única coisa que eu sei é arrumar dinheiro prá isso aqui. A única capacidade 

que esse presidente teve, eu achei até que foi interessante, hoje voltando à época, a gente 

achou aquilo muito, a gente era muito armado, tava muito armado contra esse sujeito porque 

ele dominava o país, fazia o que queria, o Ministério do Planejamento tomou conta de tudo, 

tomou conta de tudo, projeto Rondon, da LBA, tomou conta do Mobral, tomou conta da 

Fiocruz. Quer dizer, botou, um império foi criado nessa época, e inteligência funcionando eu 

acho que isso aí é um conflito armado, e olhando hoje você vê que ainda foi um dos bons 

espaços, foi um dos bons espaços dessas instituições que se desenvolveram, e o Vinícius 

convoca essa reunião e fala: “Olha vocês têm que saber que eu não tenho que mandar, que 

orientar a pesquisa de ninguém, vocês é que tem que dizer o que é bom, agora me arranjem 

empresas de impacto, porque essa instituição tá falida, tá morta”; alguns pesquisadores, 

falavam, o próprio Aragão falava, só falta enterrar, porque não tem mais nada prá fazer, é só 

esperar aposentar essa gente que tá aí e não tem mais como recuperar.  

E é incrível como se recupera, não? Aí o Vinícius da Fonseca fala isso e eu lembro que nós 

aqui de Minas, tava o Naftale [Katz], Zigman [Brener] e eu, a gente entra em bloco e fala, os 

três, a gente entra em bloco e fala, olha o presidente. Ah, outra coisa interessante, que ele 

pergunta... nessa reunião, foi lá no Castelo, numa sala lá em cima, uma mesa compridíssima, 

uma porção de gente em volta, e aí ele fala assim, por exemplo, vocês lá em Minas tão 

trabalhando com doença de Chagas etc. e o Instituto tem que participar, a fundação tem que 

dizer alguma coisa a respeito disso, que nós temos que fazer alguma coisa de impacto, por 

exemplo, você sabe dizer quanto é que custa o controle da doença de Chagas? Aí todo mundo 

olhando um pro outro, eu me lembro que eu era muito jovem na época, com medo, me 

sentindo inseguro essa gente era muito empolgada, era gente muito, o Vinícius era gente que 

não dava, mas não dava mesmo. 

 

LK - É, eram muito incisivos. 

 

JD - Incisivos e as reuniões eram extremamente verticais. Então, não ia ninguém daqui, eu 

ainda esperei que alguém falasse, ninguém falou nada, eu falei três palavrinhas, aí ele se 
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tocou, “mas qual é o preço?”, “o preço é esse”, “mas pode se fazer”, eu falei, “claro que 

pode”, então alguém dali que tava embutido na prática que eram nós aqui dando opiniões prá 

um sujeito que só queria administrar, fazer impacto e arranjar mais dinheiro prá isso, eu 

lembro que... 

 

LK - É até inteligente, ele quer dar condições prá que o trabalho se faça... 

 

JD - Claro, e ele fala, eu não quero ter a menor imperfeição naquilo que vocês falaram. Tanto 

que ele embarcou em coisas até problemáticas; ele se embarcou com os franceses aí numa 

vacina dos franceses, numa vacina da doença de Chagas, que foi o próprio grupo de Minas 

que no fim disse, essa coisa é horrível, quer dizer já nem saiu a vacina de Chagas, quer dizer, 

vamos fazer pesquisa nisso. Era dessas pessoas que queriam, queriam mostrar serviço e 

justificar, bom eu tou recompondo o campus, tou arrumando os jardins, tou fazendo obras 

físicas etc., aí eu lembro perfeitamente o dr. Zigman falar, inclusive nós fechamos com ele 

“Olha essa instituição precisa ser repovoada, é claro que essas coisas todas vão funcionar e 

nós todos estamos muito contentes com o salário novo que estamos ganhando e foi um alívio 

geral, um alívio geral”, os salários que estávamos ganhando da fundação, um impacto 

incrível, uma sensação de bem-estar, de euforia, mas não tinha as verbas. E nessa época então 

ele leva o [Wladimir] Lobato Paraense vai prá lá e começa a história que vocês devem 

acompanhar melhor que eu. E a instituição realmente começa a se repovoar, não exatamente 

por causa disso, que o Zigman teria falado, mas eu lembro que foi muito clara e incisiva a 

palavra dele, e nós circundamos essa palavra, a gente já tava um pouco de moral, resolvido 

que o René Rachou tinha dito algumas coisas de natureza prática. Ele queria resolver isso e 

essa reunião até acabou com uma certa euforia, clima de satisfação porque se tomou a decisão 

de que realmente [...] E aí começam a história, esses outros desdobramentos que eu acho que 

vocês estão acompanhando.  

 

ET - João Carlos qual é a importância do Centro de Pesquisas René Rachou prá pesquisa 

científica? 

 

JD - Olha, esse Centro aqui tem produzido e mostra tanto o ritmo dele. Acho que, de um 

lado, ele tem alguns efeitos de demonstração de que é possível você dar suporte a uma Saúde 

Pública de natureza como se implantou aqui no Brasil. Apesar de toda a verticalidade, você 

pode dar um apoio e criar a curto prazo um sistema não só de controle de qualidade, mas 

também de avanço na própria aplicação da ciência. Eu acho que isso aí é muito visível, por 

exemplo, com os trabalhos de esquistossomose, como teve aqui e de doença de Chagas 

principalmente. Eu acho que o Centro, de uma forma pequena, reproduz as ideias de Oswaldo 

Cruz no sentido de, por exemplo, fazer controle de qualidade de inseticidas, de, fazia alguma 

Bromatologia aqui, hoje isto está superado, mas chegou a fazer, hoje você tem o INCQS prá 

fazer lá, mas chegou a fazer, e ele demonstra que isso é possível. Mas acho que a maior 

demonstração dele, a coisa mais importante foi esse, essa possibilidade de criar espaços desse 

tipo, que unificassem a ponte entre a pesquisa pura e a pesquisa aplicada, a básica e a 

aplicada. Eu acho por exemplo, prá você ter uma ideia, tudo que se desenvolveu em termos 

por exemplo, de Entomologia prática para leishmaniose, foi feito aqui com muito empuxo 

pelo Dr. Amilcar Martins, a ponto de você ter aqui um certário de [...], as pesquisas de doença 

de Chagas aqui foram muito importantes e continuam sendo. Já passaram por aqui uma série, 

mas isso aqui o que se faz aqui prá detectar o nicho, o nicho científico é muito grande; já 
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saíram muitas pesquisas aqui que praticamente não são publicadas, mas, por exemplo, 

evitaram que o país gastasse muito dinheiro ou que procedesse sem ética, em questões por 

exemplo da vacina da doença de Chagas, de testes, que o mercado queria colocar e de drogas 

que seriam impingidas, aqui se desenvolveu, por exemplo, toda pesquisa básica do 

glucantonio, e depois da oxametina prá esquistossomose foi desenvolvido por esse grupo da 

esquistossomose. Houve um grupo forte de ecologia aqui durante muito tempo, dr. Mura 

trabalhou aqui, e os outros que trabalharam com ele, e embora eu não tenha pego a época 

áurea da malária, esse Centro hoje é um dos últimos redutos da pesquisa de malária no Brasil, 

últimos redutos, porque a malária desde o momento em que se admitiu que ela tava resolvida 

com a cloroquina prá tratar o doente, e com o DDT prá matar o mosquito, acabou a pesquisa 

de malária. A mesma mão que deu força na pesquisa do Rockefeller tirou tudo isso porque 

achou que era até bom não pensar muito em malária, era bom executar, então o que a Sucam 

de hoje é uma boa executora, eu tou saindo da Sucam, tou voltando da Sucam agora, depois 

de cinco anos de programa, a Sucam se tornou uma boa executora de programa e péssima 

investigadora e uma péssima realizadora de epidemiologia, porque, porque não precisava, 

precisava era alguém executar, jogar bem o inseticida e tratar todos os doentes, então esse 

centro não deixa acabar isso sabe? Esse centro criado com a finalidade de dar apoio a Sucam, 

ele exatamente ele preserva as ligações, as últimas que aconteceram, de ligação com a 

pesquisa aplicada e a pesquisa chamada pura.  

Eu acho que isso aqui tem até um conteúdo ideológico importante nisso, tem um conteúdo 

ideológico importante porque começa a romper um pouquinho aquela dependência tremenda 

que a gente tinha da ciência do exterior. Tinha isso aí muito flagrante, né, a ciência francesa 

no princípio do século, depois vem a ciência alemã, vem todas essas escolas que a gente 

conhece e inclusive vem os americanos com toda a força dele, aliás com todo direito, o (...) 

costuma falar que quem dá o pão dá o castigo. E a gente dá, como é que a gente podia fazer 

frente a essas hordas, de informação e subgerar isso, que o colonialismo científico em que a 

gente tava eu acho que o Oswaldo Cruz é muito importante nisso e esse Centro, no sentido 

da saúde aplicada, dessas endemias rurais ele é muito importante: ele não deixa acabar a 

pesquisa, principalmente a pesquisa de campo. Não deixa acabar, ictiologia de triatomíneos, 

por exemplo, isso é muito importante na ecologia dos caramujos, isso é muito importante na 

manutenção do desenvolvimento das estratégias de controle de endemias como a própria 

doença de Chagas; isso é importante na manutenção dos estudos de epidemiologia básica em 

doença de Chagas, a doença de Chagas só foi priorizada porque alguém mostrou que no 

Brasil tinha cinco milhões de chagásicos. Isso foi uma estratégia que nasceu muito dentro 

desse contexto, ajudou muito a compreensão porque levou ao Conselho Nacional de 

Pesquisas o CNPq sempre teve integrante daqui, então essa visão da investigação aplicada 

sempre foi ao CNPq por muita gente daqui e que tava lá e que levou isso também pros 

organismos da ONU, não é, eu acho que a importância do Centro, ele tem algumas, ele não 

tem assim grandes descobertas extraordinárias, mesmo porque também não são essas 

descobertas como teve o Carlos Chagas aqui, mas muita coisa do que se faz hoje no vetor de 

esquistossomose e doença de Chagas, principalmente, saiu daqui, muita coisa, e hoje o Centro 

hoje caminha com essa conotação de meio de campo entre a universidade e o serviço que eu 

acho que é coisa mais rica que ele tem. 

 

ET - Deixa eu voltar um pouquinho só prá esclarecer a coisa de Lassance. 

 

JD - Tá bom. 
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ET - Chagas fica lá até [19]20 por aí, não é? Depois o Instituto não tem mais relação com 

Lassance, ou continua por lá? 

 

JD - Tem, não ele perde a relação física com Lassance, mas até eu tenho notícias e tenho 

fotografias de grupos de Manguinhos que ainda visitam Lassance até pelo menos 1928, 1930, 

o Evandro Chagas ainda faz a tese dele de 1933 prá 1934 com material de Lassance. Quer 

dizer que acho que até um pouco depois da morte do dr. Chagas, ainda vai uma ligação com 

Lassance, no sentido que iam lá e estudavam os triatomíneos, ou foram algumas missões de 

Manguinhos lá, algumas mais precoces, aliás sempre tava lá, mas não mais como área física 

daquele hospital, aquele, mas a parte da nosologia dos doentes ainda tava, tanto que a tese do 

Evandro, que foi uma tese de 1933, 1934, eu não tenho certeza da data, que é feita com 

eletroradiografia, a primeira tese feita com eletroradiografia do Evandro é feita com o 

material de Bambuí. 

 

LK - (?) 

 

JD - É, exatamente, interessante que nesse tempo meu pai por exemplo, perde um pouco a 

vinculação com Lassance, com a morte do Dr. Chagas essas coisas enfraquecem, então ele 

passa a fazer pesquisa pura com tripanosoma no Rio, até estourar Bambuí. Quando estoura 

Bambuí, eles voltam prá cá e recomeçam essa nova fase, mas Lassance eu acho que até 34, 

35 ainda foi e depois perde completamente, né, perde a [...] 

 

ET - Eu queria uma última coisa, tentar pensar a relação entre essas primeiras experiências 

em Lassance e Bambuí, com o René Rachou... tem essa interrelação ou são coisas 

independentes? 

 

JD - Bom, Bambuí tem, Lassance eu não vejo não, Lassance eu não vejo não, eu acho que a 

época áurea de Lassance é até 1914, 1915, mas não perdeu, valeu prá tudo, né, valeu prá 

tudo, Lassance é muito, não chega a formar, não chega a formar uma filial funcionante, eram 

sujeitos que iam lá e ficavam lá algum tempo e voltavam, né, vivendo de maneira até muito 

interessante, muito precária, mas Bambuí tem, Bambuí eu acho que tem tudo a ver, Bambuí 

é, vamos dizer, que é um dos elementos que fecundam o sistema no sentido de aparecer o 

René Rachou, não só porque Bambuí demonstra muito precocemente elementos básicos da 

epidemiologia da doença e do tratamento, da profilaxia, mas também porque Bambuí já 

envolve sujeitos que vão formar aqui. Então Bambuí envolve muito de ter o Viana Martins, 

que em verdade é a célula mãe daquilo lá, com o próprio Pellegrino, que depois foi um dos 

pesquisadores mais importantes daqui. Então eu acho que tem, e Bambuí o que que é? 

Bambuí no fundo, no fundo, Bambuí é a retomada do Oswaldo e do Carlos Chagas, não tenha 

a menor dúvida, todo o modelo tá ali, todo o modelo tá ali, tudo tá amarrado com o que o 

Oswaldo punha no princípio do século inclusive o aspecto dele de administração; 

administração de inserir pesquisa na nosologia regional como do Carlos Chagas, porque a 

matriz, vamos dizer, política e administrativa é do Oswaldo, mas a matriz científica, vem do 

Oswaldo por causa dos cursos, que inclusive formou Carlos Chagas, Viana não sei se chegou, 

o Chagas chegou a fazer o curso, eu acho que fez. Mas participou muito, né, mas a matriz 

científica e o próprio Carlos Chagas faz isso também, vai prá Universidade e faz isso, ele 

procura muito ligar a questão das aulas dele e o fato de ele estar com a Medicina tropical, 
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acho que ele liga muito o que ele aprendeu em Manguinhos, e isso se reflete muito aqui em 

Bambuí e depois vai formar a cabeça do Otávio Magalhães, que faz a filial, vai formar a 

cabeça do Pellegrino, que é um dos maiores daqui, e do Amilcar Martins, que inclusive 

depois vai ser diretor, não é isso? Vai ser diretor.  

 

ET - O senhor gostaria de falar alguma coisa. 

 

JD - Vamos tomar um cafezinho.  

 

 

Fim da Entrevista 

 

 

 


