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Data: 23/12/2005  

 

 

Fita 1 – Lado A 

 

 

WH – Vou começar fazendo uma apresentação. Hoje é dia 23 de dezembro de 2005. Estamos 

aqui presentes, Cláudia Trindade e eu, Wanda Hamilton, fazendo a primeira entrevista com 

Ellen... Como é que se pronuncia? 

 

EJ – Jessouroun. 

 

WH – Jessouroun? 

 

EJ – É. 

 

WH – Ellen, a gente queria falar um pouco sobre a tua origem. Ou seja, a gente quer pensar 

como você veio aqui para a Fiocruz, como é que foi a tua trajetória até chegar na Fiocruz. E 

para isso a gente gostaria de saber quando você nasceu, onde você nasceu, onde você estudou, 

por que você escolheu aquela carreira. É uma forma também de situar você aqui dentro da 

instituição hoje, tua origem. 

 

EJ – Bem, eu nasci no Rio, em 18 de março de 1955. Fiz faculdade de Biologia na Santa 

Úrsula. 

 

WH – Seu pai e sua mãe, qual é a profissão deles? 

 

EJ – Meu pai é comerciante e minha mãe não tinha profissão estabelecida, era dona de casa, 

né? 

 

WH – Você tem irmãos? 

 

EJ – Tenho. Eu tenho uma irmã gêmea e uma irmã mais nova.  

 

WH – Ela também fez Biologia? 

 

EJ – Não, não. 

 

WH – Não? 

 

EJ – Não. 

 

WH – E como é que você decidiu fazer Biologia? O que te motivou a escolher Biologia como 

carreira? 

 

EJ – Eu, a princípio, queria fazer Biologia Marinha, porque gosto muito de praia e gosto 

muito de bicho. Então, assim, a princípio, a idéia era essa, trabalhar com bicho.   
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WH – Era uma idéia adolescente, juvenil? 

 

EJ – É. Sempre quis fazer alguma coisa ligada aos animais. 

 

WH – Tinha algum professor na escola que tenha te... 

 

EJ – Não, não, não. 

 

WH - ... tenha despertado para essa área, não? É uma coisa sua? 

 

EJ – É, sempre que eu imaginava uma profissão queria fazer alguma coisa relativa a bicho, 

não é? E aí eu fui fazer na Santa Úrsula, porque na época diziam que a melhor Biologia 

Marinha que existia no Rio de Janeiro era na Santa Úrsula. 

 

WH – Você morava onde? 

 

EJ – Eu morava na Usina. E aí foi isso. Fui fazer esse curso e, à medida que foram passando 

os anos da faculdade, comecei a preferir a Microbiologia, a Imunologia. Quando eu terminei 

Biologia, fui fazer... 

 

WH – Como é que foi isso? Espera aí, vamos devagar. 

 

EJ – Devagar. 

 

WH – Como é que foi essa sua, vamos dizer, migração, de uma coisa que você queria fazer, 

de Biologia Marinha para Microbiologia? O que te interessou ali particularmente? Como é 

que você mudou esse interesse? 

 

EJ – Não, porque a Biologia na época... Eu comecei a achar que a Biologia era uma carreira 

muito pouco específica e que tinha muito pouco trabalho. Achava que era meio um sonho 

essa coisa de Biologia Marinha, né? Então eu acho que à medida que os anos foram passando 

e eu fui ficando mais madura na faculdade. Eu queria uma coisa mais aplicada. 

 

WH – Em que ano você entrou? Desculpe se a gente está sendo... 

 

EJ – 74. 

 

WH – 74? Você foi aluna do Herman Lent? 

 

EJ – Fui. 

 

WH – Conhecia a história dos cassados? 

 

EJ – Conhecia. Ele era uma figura incrível, né? 
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WH – Porque era ele e eu acho que o Hugo de Souza Lopes dava também aula na Santa 

Úrsula? 

 

EJ – Não, lá não. 

 

WH – Não, quem era? Ele e Domingos Arthur Machado. 

 

EJ – É, na Bioquímica, eu não me lembro direito. 

 

WH – Nós entrevistamos eles. 

 

EJ – Ah, é? 

 

WH – É, meu primeiro projeto aqui foi justamente entrevistar os cassados. Mas aí você ficou 

conhecendo Manguinhos, IOC? 

 

EJ – Não, nada. 

 

WH – Eles não falavam nada? 

 

EJ – Nada disso. E aí eu fui procurando a Micro. Fui fazer especialização no Fundão, na 

Microbiologia e Imunologia, depois da faculdade. E trabalhei um ano lá no Fundão. 

 

WH – Com quem você trabalhou lá? 

 

EJ – Com a Anita Tibana. 

 

WH – Em que área específica? 

 

EJ – Microbiologia de Alimentos.  

 

WH – Isso era um estágio, não era pós-graduação. 

 

EJ – Não, não. Eu fiz a especialização, um ano de especialização num curso, nem sei se existe  

mais, que era Microbiologia e Imunologia. Depois trabalhei um ano lá no Laboratório de 

Microbiologia de Alimentos, com carteira assinada, tudo. Depois fui para São Paulo, fui fazer 

mestrado na USP. 

 

WH – Em? 

 

EJ – Em Microbiologia de Alimentos. 

 

WH – Aí você já tinha encontrado essa área, que era uma área do teu interesse? 

 

EJ – É, é. 

 

WH – Que tipo de trabalho faziam nessa área? Desculpe, mas é que a gente não é dessa área. 
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EJ – Microbiologia de alimentos faz o controle dos alimentos, né? Existe uma série de leis 

de preservação de alimentos, que determinam a validade dos alimentos. Tem o aspecto físico-

químico e tem o aspecto microbiológico. Então eu trabalhava com a parte microbiológica. E 

aí eu fui para uma área, quando fui para a USP, ligada à indústria. As coisas começaram a se 

ampliar um pouco na minha cabeça, aí eu já queria indústria. Porque a Microbiologia de 

alimentos é uma área muito aplicada à indústria mesmo, todas as indústrias de alimentos têm 

e aí eu queria trabalhar na indústria. 

 

WH – Isso era uma área nova no Brasil nessa época, né? 

 

EJ – Não. 

 

WH – Não? 

 

EJ – Não. 

 

WH – Porque a gente hoje vai ao supermercado e todos os alimentos têm data de validade, 

tem o que é que contêm, quantas calorias, quantas proteínas, sais minerais. Isso não tinha 

antigamente. 

 

EJ – Não, mas o que eu fazia não tem nada a ver com isso. Eu fazia controle microbiológico. 

Então, para dar um exemplo, a cervejaria. A cervejaria é uma indústria ligada a alimentos e 

o produto é obtido de um microorganismo, tanto é que eu trabalhei em cervejaria. 

 

WH – Fermentação, né? 

 

EJ – É, fermentação. Então, aí existe o aspecto do controle e existe o aspecto do processo 

microbiológico empregado para a obtenção de um produto, que é o caso da cerveja, do vinho, 

dos iogurtes, dos queijos. Então o microrganismo passa a ser uma ferramenta de obtenção do 

alimento. Era esse o foco da Microbiologia de alimentos que me interessava. Então eu 

comecei uma Microbiologia clínica, Imunologia, que aí, como eu optei por Microbiologia de 

alimentos, fui para essa área que utilizava o microorganismo na obtenção de um produto, que 

é o que eu faço até hoje. 

 

WH – É, porque isso é Biotecnologia, né? 

 

EJ – É, Biotecnologia. 

 

WH – Não é? 

 

EJ – É. Então, isso tem...  

 

WH – Quer dizer, quando você lida com organismo vivo, por um processo tecnológico, é 

Biotecnologia, né? 
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EJ – É, exato, é. Então as coisas foram se encaminhando para eu trabalhar com Biotecnologia, 

ou com aplicação de microorganismos ou de bio-processos. Então era o que eu fazia na 

indústria. Aí trabalhei na indústria, trabalhei na Brahma. 

 

WH – Esse mestrado que você foi fazer na USP era o único que tinha nesse campo?  

 

EJ – Não, não.  

 

WH – E por que você escolheu aquele lá? 

 

EJ – Porque primeiro eu queria sair de casa, queria mudar de cidade. Eu queria passar um 

tempo fora. E a USP é, eu acho, inclusive até hoje, a melhor universidade do Brasil, né? Aí 

eu queria ir para a USP, queria fazer uma outra coisa, queria conhecer um outro lugar ou uma 

outra maneira de organizar as coisas. Eu estava no Fundão. Nessa época, tinha muitas críticas 

a respeito do Fundão, e aí, queria fazer uma... 

 

WH – E foi? 

 

EJ – E fui, é. Aí fui. 

 

WH – E passou quantos anos lá, em São Paulo? 

 

EJ – Olha, quando eu fui para o mestrado eu passei três anos. 

 

WH – Isso em que ano foi? 

 

EJ – Foi em 80. 

 

WH – Quer dizer, você entrou em 74 na faculdade... 

 

EJ – É, em 77 me formei, aí fiquei um ano no Fundão, em 78, mais ou menos, né? Depois fiz 

a prova fui para lá. Entrei no mestrado, acho que foi em 80, defendi em 83, deve estar aí no 

currículo. Aí voltei para o Rio depois do mestrado. 

 

WH – Foi lá que você trabalhou na empresa privada, na cervejaria. Ou não, já foi aqui? 

 

EJ – Não, foi lá, mas foi assim... Porque aconteceram algumas coisas. Aí é um fato 

interessante. Quando eu estava terminando o mestrado eu queria voltar para o Rio, porque 

São Paulo é um horror [risos]. Eu odiava São Paulo! 

 

WH – Como boa carioca, né? 

 

EJ – Não, lá era um horror, eu adorava a USP e odiava São Paulo. 

 

WH – Gostava de praia! 
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EJ – Pois é, mas aí a gente quer outras coisas também, né? Eu queria voltar para o Rio, eu 

queria um emprego no Rio, não queria ficar em São Paulo. E aí uma pessoa que eu conhecia, 

que trabalhava aqui na Fiocruz, no INCQS, disse que estavam contratando no INCQS pessoas 

da área de alimentos, de Microbiologia de alimentos... Quem era o diretor? Eduardo Peixoto, 

aqui no INCQS. Aí eu não tinha defendido ainda a tese, ele marcou uma entrevista comigo e 

eu vim. E ele me ofereceu mundos e fundos: um salário maravilhoso, um emprego 

maravilhoso, tudo era maravilhoso. E eu fiquei nas nuvens, né? Falei: “Meu Deus do céu, era 

isso tudo o que eu queria!” Aí o cara falou assim: “Você tem 15 dias para largar tudo o que 

você tem em São Paulo e vir trabalhar aqui no INCQS comigo”. Eu ia trabalhar com 

antibióticos. Eu achei que era um achado, né? Aí fiz tudo: voltei para São Paulo, desmanchei 

minha casa, desmanchei tudo, voltei. Quem disse que ele me recebeu? Nunca mais. 

 

WH – Ah! 

 

EJ - Nunca mais. Não consegui falar com ele e para você ver, esse cara tem uma história 

complicada dentro da Fiocruz. Acho que muita gente conhece a história desse cara. 

 

WH – Eduardo Peixoto? 

 

EJ – É, ele era diretor do INCQS. 

 

WH – 83 isso? 

 

EJ – É, eu acho que por aí, 83. Ele, inclusive, me pediu todos os documentos. A minha família 

morava aqui e estava faltando. Ele ligou para o meu pai, pediu para o meu pai providenciar 

os documentos. Meu pai trouxe para mim enquanto eu estava nessa confusão de mudar. Então 

para mim, para todos os efeitos, estava tudo beleza. Aí vim. E ele nunca mais me atendeu. 

 

WH – Você soube o que aconteceu? 

 

EJ – Nunca soube. Eu batalhei horrores para saber. Isso foi um ano! Aí eu vim, fiquei aqui 

desesperada, parecia uma maluca, andava pela cidade procurando emprego. Não tinha 

defendido a tese ainda. Aí resolvi voltar para São Paulo, defender a tese, porque aí eu vi que 

não tinha jeito mesmo. Falei: “Então, tudo bem. Então vamos lá, vamos voltar e começar de 

novo”. Aí eu voltei, defendi a tese. Eu tinha vários amigos em São Paulo, apareceu uma 

seleção da Brahma, eu resolvi fazer e fui escolhida. Eu namorava um cara, que está comigo 

até hoje. Ele falou: “Se você voltar para...” 

 

WH – É teu marido? 

 

EJ – É. “Eu volto, eu vou para São Paulo com você”. 

 

WH – Você tem filhos? 

 

EJ – Tenho um filho. Aí ele veio, eu fui escolhida na seleção da Brahma. Ele foi morar 

comigo em São Paulo. Morei mais seis anos em São Paulo, e tive meu filho em São Paulo. E 
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aí saí da Brahma, fui para a Unicamp, fui fazer doutorado na Unicamp. Isso não está no 

currículo porque eu nunca acabei. 

 

WH – Você não atualizou? 

 

EJ – Não, eu não acabei, aí não botei. 

 

WH – Ah, você vai defender ainda? 

 

EJ – Não, já fiz outro doutorado depois. Quando eu estava em São Paulo, fui para a Brahma. 

Trabalhei dois anos e meio na Brahma. Eu era chefe do laboratório de Microbiologia. E foi 

um ‘barato’ o trabalho lá. Aprendi muito não só com a realidade paulista, porque era uma 

fábrica que eram 600 homens e eu de mulher. Entrei lá, era uma coisa assim, um cenário 

assim, completamente louco, porque uma pessoa universitária e de classe média alta que 

chega numa fábrica para fazer o controle com pessoas... encarregados de fábrica, todos com 

mais de 50-60 anos... foi uma experiência incrível. 

 

WH – Nessa época você tinha 20 e... 

 

EJ – 28. E aí foi incrível porque eu lidei com peão, lidei assim... Foi muito legal, só que aí 

me saturou um pouco porque era rotina. Porque eu fui sempre assim, muito... Eu sempre 

adorei estudar, sempre fui ligada em pesquisa, sempre li horrores. O meu negócio era estudar. 

Então, quando eu entrei na Brahma... Porque eu sou assim, eu gosto muito de mudar, de 

propor coisas, de fazer projetos. Eu fiz um projeto de trabalho na Brahma que, quando 

acabou, eu enchi o saco. Eu tive alguns problemas políticos, porque uma pessoa que contesta 

muito, que cria muita confusão... Eu comecei a me encher um pouco. 

 

WH – Mas por quê? Você contestava e criticava porquê? 

 

EJ – Porque lá era assim: além de ser uma fábrica que só tinha homem, as pessoas eram muito 

machistas. Eu era carioca e tinha hábitos completamente diferentes das pessoas de São Paulo, 

que é muito diferente mesmo, principalmente quando você lida com um nível social um 

pouco mais baixo. Então era complicado, né? Existia todo um estereótipo que era 

complicado, sabe? Então comecei a ter problema com os encarregados de fábrica. As pessoas 

queriam me pegar na rua. Porque era uma fábrica muito velha, que tinha muitos problemas, 

eu queria mudar e mudei a fábrica... um monte de coisas. Tinha muitos problemas, mas era 

um negócio para mim muito desafiador, né? 

 

WH – Eu posso pedir para você não fazer barulhinho com o copo? Porque senão a gente não 

consegue ouvir o que você está dizendo. 

 

EJ – Ah, tá. [risos] 

 

WH – Fica só o cric, cric, cric do copo. 

 

EJ – Tá bom. E aí eu também cansei. Aí, resolvi que... 
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WH – Seu marido trabalhava lá também, na Brahma? 

 

EJ – Não. 

 

WH – Ele foi para São Paulo? 

 

EJ - Ele arrumou um emprego lá, ele foi fazer outra coisa. 

 

WH – Porque ele é da mesma área que você? 

 

EJ – Não, não. 

 

WH – Não? 

 

EJ – Não, ele é engenheiro eletrônico. 

 

WH – Mas ele conseguiu trabalho lá? 

 

EJ – Conseguiu. 

 

WH - A família se estabeleceu lá em São Paulo? 

 

EJ – É. 

 

WH – De 83 até 91, pelo menos, seis anos, né? 

 

EJ – Não, 90... espera aí, não sei. Eu tenho... 

 

WH – 89? 

 

EJ – 88. 

 

WH – Isso. 

 

EJ - Eu vim meu filho tinha um ano. Voltei para o Rio meu filho tinha um ano. Ele nasceu 

em 87. É, aí foi assim. Eu não podia voltar mais porque ele tinha mudado tudo [risos]. Ele 

tinha largado o emprego dele aqui, porque eu já estava querendo também voltar para o Rio, 

porque acabou a minha paciência lá na Brahma. Aí eu falei: “Não, eu quero fazer outra coisa”. 

E aí, ele estava... 

 

WH – Você ganhava bem, você ganhava um bom salário? 

 

EJ – Não, não, pagavam muito mal, muito mal. Mas era muito legal a idéia, o trabalho era 

uma experiência, para mim, super nova, interessante, e eu nunca fui muito preocupada com 

essa questão da grana, sabe? Se a coisa me motivava... Hoje em dia eu sou muito preocupada, 

mas na época não era. Então se estava legal, se tinha um desafio, se eu podia fazer coisas, 

transformar, para mim estava bom, sabe? E aí ele foi para lá, a gente dividia as despesas, 
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vivia bem, né? E teve esse problema, mas eu não podia mudar tudo de novo [risos]. Então eu 

tive que agüentar um pouco. Aí eu saí da Brahma e fui para a Unicamp, fui fazer doutorado 

na Unicamp. E tinha uma bolsa que era praticamente igual ao meu salário, e fui fazer 

doutorado na Engenharia de alimentos, na Unicamp. Aí fiquei fazendo, mas eu vou... 

 

WH – Sempre nessa área, até então. 

 

EJ – É, Microbiologia, é. 

 

WH - Você sempre voltada para essa área de Microbiologia de alimentos? 

 

EJ – É, mas na época, quando eu estava fazendo esse trabalho na Brahma,já fazia outras 

coisas também. Trabalhava com uma empresa de águas, tinha uns amigos que faziam outras 

coisas na área de processos, eu estava sempre envolvida com outras coisas. 

 

WH – Pesquisa. Você trabalhava com pesquisa? 

 

EJ – É, quando eu fui para a Unicamp voltei a trabalhar com pesquisa. 

 

WH – Isso que eu queria te perguntar. Quer dizer, tem também um aspecto de você tentar o 

doutorado para fazer pesquisa nessa área, porque na empresa privada você não... 

 

EJ – Não, mas eu fazia porque... 

 

WH – Tinha setor de pesquisa nas empresas? 

 

EJ – Não, não tinha, mas como era, como eu disse, uma fábrica muito velha e tinha muita 

coisa para mudar, eu tratei o trabalho como se fosse um grande projeto de pesquisa, vamos 

dizer assim, para mudar e implantar novas coisas. Então tinha um lado que era meio parecido, 

não era totalmente, mas era parecido. Tinha que investigar muitas coisas, tinha que propor 

uma série de mudanças. Isso, até esse momento, estava me satisfazendo, entende? Mas 

quando resolvi fazer o doutorado é porque já estava muito cansada dessa rotina. Queria voltar 

a estudar e queria voltar a trabalhar com pesquisa. Porque aqui no Fundão, quando eu 

trabalhei no Fundão, eu trabalhava com pesquisa. Mas assim, a minha busca desse outro 

lado... é porque eu também sempre achei que a pesquisa na universidade era uma coisa 

muito... era um mundo muito pequeno, sabe? Eu achava que a gente também tinha que ter 

uma idéia de uma aplicação. Eu tenho um pé assim de... como é que eu vou dizer [risos] ? Eu 

sou muito empreendedora, sabe? A pesquisa eu acho que tem certo... ela é um pouco limitada, 

você fica ali... a pesquisa básica, principalmente. Eu não sou uma pessoa de pesquisa básica, 

eu gosto de ver a aplicação das coisas de uma maneira mais objetiva, né? Então, essa minha 

familiaridade com a indústria tinha um pouco desse meu anseio de fazer uma coisa aplicada. 

E quando fui para a Unicamp, fui trabalhar com fermentação alcoólica. Trabalhava junto com 

as usinas de álcool e viajava o interior de São Paulo inteiro. Aí, ao mesmo tempo, comecei a 

fazer trabalhos de controle nas usinas de álcool, porque eu precisava de grana, e fazia 

propostas de melhoria das indústrias de álcool, plano de trabalho, de controle, aplicando tudo 

o que eu já tinha feito, né? Eu estava nessa linha e ia terminar o doutorado, só que quando já 
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tinha uns três anos que eu estava lá, meu marido arrumou um emprego no Rio. Estava todo 

mundo desesperado...  

 

WH – Porque você pediu para voltar? 

 

EJ – Não, não pedia. A gente queria voltar, né? 

 

WH – Ele também queria voltar? 

 

EJ – É, queria. 

 

WH – Ah, tá. 

 

EJ – Ele queria pegar onda e tal. 

 

WH – Também sentia saudade do mar, das terras cariocas? 

 

EJ – É, aí, queria voltar. Aí arrumou um emprego no Rio. 

 

WH – Tá. Eu pensei que ele tinha vindo para satisfazer um desejo teu, né? 

 

EJ – Não. 

 

WH – Não, ele também...  

 

EJ – Não, era uma coisa comum, quer dizer, os projetos de vida eram meio paralelos. Eu acho 

que ninguém faz isso se não tem uma compensação própria. Você não faz isso só pelo outro, 

né? Então ele veio. Só que meu filho tinha três meses e eu estava quase acabando o doutorado. 

Eu falei para ele que eu não vinha, que eu ia ficar, e ele veio. Aí foi um desespero, porque 

ele veio e meu filho tinha três ou quatro meses, eu fiquei sozinha em São Paulo. Eu tinha que 

viajar para Campinas. Aí eu mudei tudo de novo. Peguei a minha tese, fui para a USP de 

novo [risos]. Fiquei trabalhando na USP para ver se terminava o doutorado, a parte 

experimental. Mas meu marido ficou doente porque ele morria de saudade do meu filho, né? 

 

WH – De você também, né? 

 

EJ – Principalmente dele, é, porque era uma criança de três meses, quatro meses. Então eu 

fiquei até ele fazer quase um ano, eu fiquei sozinha, e ele ficou muito... Teve uma doença 

super séria e eu achei que era porque ele estava afastado da gente, né? E eu falei: “Não, agora 

está na hora de eu voltar para o Rio, abrir mão das minhas coisas aqui, dos meus 200 mil 

projetos, que eram muitos. Vou voltar para o Rio”. Aí, voltei. Voltei para o Fundão, fui para 

a Escola de Química, ainda tentando terminar, porque eu trabalhava com fermentação 

alcoólica. Aí eu falei: “Não, eu posso ir para um laboratório, ofereço uma colaboração e 

termino o doutorado. E tudo bem. Vou procurar algum trabalho”. 

 

WH – Quer dizer, você precisava de um espaço para terminar os experimentos. É isso? 
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EJ – É, os experimentos, é. 

 

WH – Porque você podia voltar e defender lá na USP, na Unicamp... 

 

EJ – É, o meu plano era esse, era eu vir... 

 

WH – Precisava de um laboratório para... 

 

EJ – É, para terminar a parte experimental. E aí fui para a Escola de Química, consegui um 

espaço, mas eu já não estava curtindo muito. Eu não curtia muito a Unicamp nem o trabalho 

na Unicamp. Foi uma grande decepção para mim a Unicamp, eu achava péssimo. Depois de 

ter saído da USP, era difícil para mim o que eu vi na Unicamp. Mas fui levando. Acho que é 

interessante porque, nessa época, o fato de eu ter sido mãe foi uma coisa muito importante 

para mim, foi a coisa mais importante que aconteceu comigo. Eu estava meio segurando o 

doutorado, porque eu queria ter o filho e eu queria fazer tudo, e queria conseguir organizar 

tudo. Então eu dei assim... fiquei meio... um ritmo um pouco menor enquanto meu filho era 

ainda pequeno, né? Quando eu cheguei aqui, ele já tinha um ano e eu já estava a mil por hora 

de novo, entende? E eu achei muito ruim a Escola de Química, as pessoas, uma loucura as 

coisas que eu vi lá, sabe? E assim, não dava para mim, uma coisa muito antiga, muito 

corporativista, as pessoas com pouquíssimo pique, ninguém queria trabalhar e foi me 

enchendo o saco, sabe? Aí, eu vi um anúncio no jornal, para trabalhar na Fiocruz, [mexendo 

em um copo de plástico] [risos] num emprego temporário. Desculpa. Um emprego... 

 

WH – Não, é que você não sabe como interfere esse... 

 

EJ – Não, imagine. 

 

WH – Porque você vê onde é que está o gravadorzinho, o microfone dele? 

 

EJ – É. 

 

WH – Aí, ele capta direto. 

 

EJ – Ele capta mesmo. 

 

WH – Depois as transcritoras ficam desesperadas. 

 

EJ – Imagino. 

 

WH - Porque isso tudo passa para o papel, aí: “Meu Deus, não escuto nada!” 

 

EJ – Aí, eu estava... 

 

WH – Mas você viu um anúncio no jornal? 

 

EJ – É, um anúncio. Eu acho que eu sou a única pessoa que entrou na Fiocruz por um anúncio 

de jornal. 
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WH – Você é a primeira pessoa que a gente entrevista que disse que viu um anúncio no 

jornal, não é? 

 

EJ – É. Não, eu vou te... O que aconteceu comigo, eu não conheço ninguém que tenha sido 

assim, porque foi uma situação maluca. Isso era no mês de fevereiro... 

 

WH – Que ano isso? 

 

EJ – Entrei na Fiocruz em julho de 89, foi fevereiro de 89. Eu estava morando com a minha 

sogra [risos], estava em trânsito, com o saco cheio daquela maldita daquela escola, e aí eu vi 

o anúncio no jornal. Mandei meu currículo. 

 

WH – Como é que era o anúncio, você se lembra? 

 

EJ – Era um emprego temporário para... era um trabalho temporário para... Era... acho que 

era... eu não me lembro direito, sei que era para trabalhar com vacina DTP. Porque eu fui 

contratada para trabalhar com vacina DTP, que a Fiocruz nunca fez, né? 

 

WH – É.  

 

EJ – Então, era isso. Era um trabalho temporário, eu não me lembro exatamente. Só sei que 

demorou um tempo, as pessoas não... Eu já tinha até esquecido dessa história, aí me ligaram 

e vim. Fui entrevistada pelo Sílvio Vale. Eu me lembro até hoje, uma coisa que me 

impressionou demais é que ele não olhava para mim. Eu nunca vi uma entrevista dessas, ele 

me entrevistou de costas, sabe? Eu achei uma ‘piração’, o cara não olhava para mim, ele 

entrevistava sem olhar. Aí eu falei: “Meu Deus do céu, todo lugar que eu vou só tem louco”. 

[risos] O cara era louco. 

 

WH – E você já não tinha uma experiência muito boa com a Fiocruz, né? 

 

EJ – Não tinha, pois é. Aquilo ali acabou comigo, aquela história que eu contei foi um horror. 

Mas falei: “Tudo bem, eu vou lá, vou ver qual é”. Ele me passou... eu nem me lembro 

direito...Deixa tentar me lembrar direito, que foi uma coisa tão assim... 

 

WH – Inusitada? 

 

EJ – É, inusitada, porque eu o detestei, falei: “Ah, trabalhar com esse homem aí não vai dar 

certo”. E aí, não sei porque eu fui conversar com Fernando Lopes. Sabe quem é Fernando 

Lopes? 

 

WH – Não, conta para nós. 

 

EJ – Fernando Lopes era um cara do biotério, que trabalhava em Bio-Manguinhos na pólio, 

na vacina de pólio. É um cara extremamente inteligente, mas uma pessoa muito polêmica. 

Tanto é que hoje em dia ele nem está mais em Bio-Manguinhos. 
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WH – Ele saiu? 

 

EJ – Saiu, é. Eu sei que a história dele era essa: ele era do biotério, ele foi colega do Akira. 

Quando o Akira foi para Bio-Manguinhos, ele foi para Bio-Manguinhos. Ele estava lá e me 

chamou, foi conversar comigo. Ele é uma pessoa que faz ofertas assim completamente 

escalafobéticas. Perguntou para mim o que eu fazia. Contei a história: “Estou lá na Escola de 

Química tentando terminar meu trabalho, e é isso”. Expliquei, contei lá, ele me disse assim: 

“Você então vai fazer o seguinte: você vai largar tudo o que você faz, tudo, e você vai vir 

trabalhar comigo de graça, vai fazer um estágio”. Aí, eu falei: “Espera aí, mas eu vou fazer 

um estágio? Eu já fui chefe de laboratório de indústria, vou fazer um estágio, sem ganhar 

nada?” Eu ouvi aquilo e fui embora. Escrevi uma carta para ele, revoltada com a proposta. 

Primeiro: uma falta de respeito, assim, absurda. Aí, eu escrevi isso. Falei: “Olha, a Fiocruz 

pode ser o que for, eu não quero e gostaria de falar para você que você não tem respeito pelas 

pessoas”. Falei com ele assim: “E ninguém faz uma oferta desse tipo que desvaloriza o 

profissional”. Falei mundos e fundos para ele, mandei a carta. E falei: “Ah, não vou nunca 

trabalhar lá”. Aí me chamaram. E eu vim. [mexendo em um copo de plástico]. Aí, desculpa, 

tire esse negócio da minha...  

 

WH – Vou tirar daqui. 

 

EJ – É. Aí eu vim. Era para trabalhar com ele, com o Fernando. Ele estava montando o 

grupo... 

 

WH – Mas eles te chamaram, aí te fizeram uma proposta que você considerava decente? 

 

EJ – É, para trabalhar contratada por CLT, um emprego temporário de dois anos. Para te 

dizer a verdade não me lembro direito, porque isso em nenhum momento me preocupou, 

sabe? Se fosse temporário, se não fosse, o que é que eu ia fazer. Eu achei o projeto super 

interessante, que era o projeto DTP. 

 

WH – Mas aí era remunerado. 

 

EJ – Era, era um emprego. 

 

WH – Pagavam um bom salário? 

 

EJ – É, bom, não... 

 

WH – Não, né? 

 

EJ - Mas era um salário legal, assim, legal. Era para montar o grupo. Existia um projeto 

estrutural, iam fazer uma planta, que hoje é a planta da Hib e tinha uma firma contratada que 

ia fazer a obra. A gente ia participar de tudo, da estrutura dos laboratórios... e eu não sabia 

nada disso, porque eu nunca tinha trabalhado com isso, né? A gente ia ficar no laboratório de 

meningite, porque Bio-Manguinhos produzia a vacina contra a meningite meningocócita A 

e C. Ali era o lugar para as pessoas todas. Contrataram um monte de gente e as pessoas 

ficavam ali, discutindo o projeto. 
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WH – Tinha uma equipe já? 

 

EJ – É, tinha uma equipe. 

 

WH - Destinada a trabalhar com DTP? 

 

EJ – É, acho que são... 

 

WH – Quantas pessoas eram? 

 

EJ – Acho que eles contrataram três técnicos, três ou quatro técnicos. Contrataram a mim, 

contrataram o Antônio Barbosa também, que vocês vão entrevistar... 

 

WH – Já entrevistamos. 

 

EJ - É? Deviam ser umas oito pessoas. E aí ficou todo mundo, dia após dia, sentado numa 

mesa, discutindo o papel, que também não tinha nada a ver comigo, né? E aí eu comecei a 

entrar para trabalhar com a meningite porque eu não agüentava ficar ali, sentada, discutindo 

coisas virtuais, entende? Aí, eu comecei a entrar. 

 

WH – Quanto tempo durou esse processo todo? 

 

EJ – Durou muito tempo, para mim durou muito tempo, acho que quase um ano essa coisa. 

Só que aí as coisas foram mudando, porque nunca que chegava o dia de fazer DTP. O projeto, 

as perspectivas, as prioridades iam mudando. E aí o Antônio ficou sendo o chefe do setor de 

meningite e eu fiquei ali para trabalhar também. Não sabia muito bem o que deveria fazer, 

porque sempre tive um perfil muito diferente, mais para desenvolvimento, e eu queria mudar 

tudo que já vi lá, um monte de coisa errada. Eu queria mudar e queria fazer um monte de 

coisas. E aí, eu comecei a trazer a minha experiência da indústria e as coisas todas que eu 

tinha feito para lá. 

 

WH – Por que a DTP não saiu, você sabe? 

 

EJ – Sei. Porque DTP é uma vacina que outro instituto no Brasil faz, que é o Butantan.  

 

WH – E como é que foi esse processo?  

 

EJ – O Akira estava na OPAS. Então ele, na OPAS, criou o projeto de auto-suficiência. Não 

foi só ele que criou, mas ele... o projeto de auto-suficiência brasileiro em vacinas. 

 

WH – PASNI, né? 

 

EJ – É, começou com o Akira. E ele, da OPAS, financiou uma série de coisas, inclusive a 

melhoria das plantas industriais do Butantan, do Tecpar e de Bio-Manguinhos. Então a idéia 

era que cada instituto desses ia produzir a vacina DTP, ou ia produzir uma parte da vacina 

DTP. Os institutos iam ter dinheiro para remodelar e modernizar seus parques industriais. 



 

19 

 

Mas a vacina DTP, primeiro, é uma vacina super barata, e o Butantan atende a demanda 

nacional. E aí surgiram mil problemas, que aí eu acho que ele pode dizer muito melhor do 

que eu, porque a época... 

 

WH – Eu queria saber a tua opinião, a tua parte na história. O dr. Akira a gente vai entrevistar, 

mas a gente queria saber da tua visão sobre esse processo. 

 

EJ – Meu Deus do céu! Qual seria a minha visão disso aí? 

 

WH – É, pois é. 

 

EJ – Eu acho que tem políticas demais, entende? Tinha políticas demais e continua tendo, 

né? As pessoas estão mais preocupadas com grana, com uma série de coisas, do que 

realmente em desenvolver novos produtos. Então na época era uma briga entre os institutos 

para quem ficava com o quê, quem fazia o quê, quem ganhava mais dinheiro, quem era 

apoiado. Eu acho que junto com a falta de prioridade do Governo para a vacina DTP –  a 

vacina DTP, mundialmente, sai muito barato, porque pouca gente usa –, demorou tanto que 

a coisa foi se perdendo. Não tinha muito sentido, realmente, se investir tanto na vacina, que 

é uma vacina do início do século, não tem nenhuma tecnologia moderna e era para fazer com 

a metodologia do início do século [risos], entende? Então era um projeto completamente 

maluco, eu acho.  

 

WH – Anacrônico? 

 

EJ – É, uma coisa assim, completamente absurda. Estava investindo... Eu entendo a idéia da 

auto-suficiência. É uma idéia muito legal tornar o Brasil auto-suficiente em vacinas, criar 

parques industriais que pudessem cumprir com as demandas nacionais. Eu acho que a idéia 

da DTP foi uma idéia inicial, porque era uma vacina de uso no PNI. Há 10 anos atrás – eu 

estou na Fiocruz há 15 – isso foi há uns 12 anos atrás, foi quando o Programa Nacional de 

Imunizações realmente se estruturou. As coisas antes não existiam direito. Então, a vacina 

DTP surgiu como uma base, mas a idéia era qualificar os institutos e torná-los tecnicamente 

competentes para assumir ou absorver novas tecnologias, desenvolver novas tecnologias em 

vacinas. Isso foi uma coisa inicial, e que foi tendo os desdobramentos da política, né? 

 

WH – É. Até porque se construiu a planta para a produção de DTP. 

 

EJ – De DTP. 

 

WH – Investiu-se em recurso pesado aqui na Fiocruz, em Bio-Manguinhos, para produzir 

DTP, não é? 

 

EJ – É. 

 

WH –Como foi isso? Como é que se investe? O PNI investe, com essa triangulação com a 

OPAS, com o Akira, recursos pesados, não é? A planta aqui dentro foi um projeto até 

conturbado, não sei se você conhece. 
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EJ – Sei. 

 

WH – Você viveu isso, você podia contar para nós um pouco essa história que a gente 

conhece também de outros depoimentos. Como se investem esses recursos e aí não se produz 

DTP? Como é que foi isso? O que é que aconteceu? 

 

EJ – Essa parte política eu acho que não sou a pessoa para falar sobre isso. Agora, eu posso 

te dar uma visão de desenvolvimento. Acho que essa coisa tem dois aspectos: tem o aspecto 

político, porque existem essas brigas que eu estou falando para você, que existem até hoje 

em todas as coisas que você vai defender para você absorver como tecnologia. E existe uma 

falta real de experiência no Brasil de fazer desenvolvimento, porque eu vivo isso até hoje. Eu 

acho que os institutos brasileiros produtores de vacina não têm essa cultura de 

desenvolvimento. Isso há 15 anos atrás era muito pior, entende? A dificuldade de montar um 

projeto real, factível, de realmente alocar recursos, ter uma dimensão do que isso 

representava em termos tecnológicos.  

 

WH – E quais são as carências para isso? Quer dizer, você diz: “Os institutos não têm essa 

visão, não se mobilizam para isso”, em função de que carências, ou de que prioridades? Por 

que esse setor não tem a importância que você acha que deveria ter? 

 

EJ – Porque em 15 anos... Eu acho que o Brasil sempre importou esses produtos, e são 

produtos que demoram de 10 a 15 anos para serem desenvolvidos. Para se desenvolver uma 

vacina demora uns 15 anos. Então, assim, em termos de... pensando no Brasil, em 

possibilidade de questionamento, de investimento em educação, investimento em tecnologia, 

se a gente fizer uma avaliação do Brasil nessa área, é muito ruim essa preocupação em todos 

os sentidos, né? Então o Brasil não tem tradição de desenvolvimento, principalmente na área 

de saúde, onde todas as coisas eram importadas. A iniciativa do Akira era exatamente criar 

um núcleo onde isso se iniciasse. Eu acho que demora muito tempo para você poder 

desenvolver produtos que, hoje em dia, inclusive, têm uma tecnologia agregada imensa. Hoje 

em dia é uma velocidade que o Brasil não acompanha, sabe? Hoje a gente tem condição de 

acompanhar, hoje Bio-Manguinhos é outra instituição. Hoje, apesar de ainda ter muitos 

problemas, acho que ainda são muitos, a gente tem um parque e uma estrutura de 

desenvolvimento que nos permite fazer alguma coisa. Mas há 15 anos atrás não tinha! Para 

você ter uma idéia, quando entrei dentro do laboratório de produção de meningite, eu falei: 

“Meu Deus do céu, a cervejaria é muito melhor do que isso aqui!” Vacina para a gente era... 

eu nem sei se eu... Eu nem gosto de falar, sabe? 

 

WH – Pode falar, não tem problema. 

 

EJ – Mas assim, era uma sujeira, uma coisa alucinada, sabe? Os negócios do laboratório todos 

cheios de poeira, era um horror, parecia, sei lá, um depósito! Então, eu tive milhares de 

problemas por causa disso! Porque eu queria jogar tudo fora, eu queria fazer tudo de novo, 

queria mudar tudo. Então, as pessoas... eu, para conseguir... Eu era proibida de entrar nos 

lugares todos. Fui proibida de entrar em todos os lugares! Eu não tinha lugar para trabalhar, 

eu não tinha nada, nada. Fui reduzida a uma salinha e eu não podia trabalhar porque eu falava 

que... ninguém sabia fazer uma diluição, sei que vocês sabem o que é isso. Não faziam nada, 

não sabiam fazer nada! Era uma loucura, coisas básicas e super básicas não existiam, sabe? 
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WH – Quer dizer, não tinha pessoal capacitado, é isso que você quer dizer? 

 

EJ – Não. O que Bio-Manguinhos fazia era transferência de tecnologia. A vacina de 

meningite era transferência do Instituto Mérieux. A vacina de sarampo era transferência 

daquele instituto do Japão. Não se desenvolvia nada! Se tivesse um problema na produção, 

ninguém sabia nem como fazer. Ninguém sabia fazer uma curva de crescimento de um 

microrganismo, que é a coisa mais básica que você faz quando você vai mexer com uma 

bactéria, sabe? Não sabiam fazer nada, absolutamente nada. Então acho que a gente avançou 

muito. Agora, você imagine pessoas com essa qualificação discutindo projeto de pesquisa de 

desenvolvimento de vacina! Não é... Aí, lógico que a política entra, porque se você não tem 

argumentação tecnológica, tudo pode entrar, você vai discutir o seu interesse, o meu, o dela, 

né? Se você tem um projeto real, se você discute tecnicamente, você pode argumentar e 

conseguir levar as coisas adiante. Agora, se você não tem, isso fica complicado. Então, eu 

vivi isso. E esse cara, o Fernando, apesar de ser uma pessoa complicada, polêmica, é um cara 

extremamente inteligente. 

 

WH – Ele era polêmico em quê? 

 

EJ – Porque ele é uma pessoa que não sabe tratar os outros. Ele é muito ‘ego trip’, acha que 

é o máximo. Então pisa em todo mundo, cria situações horrorosas. Então essa inteligência, 

essa capacidade que ele tem, essa visão – porque é um homem de visão –, acaba 

desaparecendo perante a falta de tato que ele tem. 

 

WH – Dificuldade dele de lidar com os colegas, é isso? 

 

EJ – É, de trabalhar em grupo, de ouvir, de ouvir a opinião das pessoas. Porque isso que eu 

estou falando é complicado, mas se você tem interesse em ouvir, em fazer uma proposta que 

você possa incluir as pessoas, você vai chegando às coisas, as coisas vão evoluindo. Você 

consegue produzir coisas, você consegue qualificar as pessoas. Para você ter uma idéia, 

quando entrei em Bio-Manguinhos ninguém podia fazer mestrado, ninguém podia sair para 

fazer nada! Então as pessoas não sabiam nada, nunca tinham trabalhado em outro lugar que 

não fosse a Fiocruz... Todo mundo voava, as pessoas não ficavam lá. Então, viviam dizendo 

que eu vim da indústria, eu queria trabalhar muito, era assim. Era uma loucura, eu achava 

uma ‘piração’, sabe? 

 

WH – E me diz uma coisa: você está fazendo um diagnóstico, você entrou mais nos 90, não 

é? 

 

EJ – É. 

 

WH - Um diagnóstico bastante duro da instituição, inclusive você que tem uma visão da 

indústria privada, que trabalhou numa indústria privada, onde as coisas são diferentes de uma 

empresa pública. Nessa época o diretor era o? 

 

EJ – Era o Otávio Oliva. 
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WH – Otávio Oliva, né? O que foi que aconteceu quando... 

 

EJ – O Otávio Oliva é um cara de visão, entende? Também o acho uma pessoa extremamente 

inteligente. Era um cara que estudou fora. 

 

WH – Tinha qualificação nesse sentido. 

 

EJ – Tinha, tinha mestrado. Inclusive, eu tive apoio absoluto dele. Se eu consegui fazer 

alguma coisa nesses anos foi porque tive muito apoio dele. 

 

WH – Pois é, porque aí alguma coisa começa a mudar, né, Ellen? 

 

EJ – É, mudou. Não assim, porque... 

 

WH – É isso que eu queria entender. 

 

EJ – É, exatamente. 

 

WH – Porque você me diz: “Não, hoje Bio-Manguinhos é totalmente diferente”. 

 

EJ – Hoje é. 

 

WH – Quando você entrou, era essa visão... 

 

EJ – Caótica. 

 

WH - Caótica, que está passando. 

 

EJ – É, mas também assim, eu... 

 

WH – Você podia contar para nós como foi acontecendo essa transformação, para você hoje 

poder dizer: “Não, hoje Bio-Manguinhos é diferente”. 

 

EJ – É. O Otávio era um cara que tinha uma visão de fora Como eu disse, ele tinha estudado 

fora, tinha feito mestrado nos Estados Unidos. É um cara super inteligente, que também 

militava na política, foi indicação do Akira... porque o Akira, eu acho o Akira uma... A cabeça 

do Akira é especial. O Akira pode ter lá um lado assim, antigo, eu diria... Eu adoro o Akira, 

mas eu acho que ele convive com... Ele é um híbrido, ele é um híbrido. [risos] 

 

WH – Com o novo e o velho. 

 

EJ – É, ele é um cara que tem uma visão, inteligente demais, uma pessoa super 

empreendedora e ele indicou. Ele foi para a OPAS e deixou o Otávio. Então, o Otávio é um 

cara que tem uma ótima cabeça, mas também é uma pessoa passional, que tem uns outros 

problemas, mas que também convivia nesse cenário que eu estou falando. Ele sabia, ele dava 

valor ao conhecimento, dava valor ao desenvolvimento, não tinha problema de discutir as 

coisas, sabe? E assim, ele não me via como uma bruxa, ele podia me ouvir. Então, ele me 
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deu muito apoio. Comprou meu primeiro fermentador. Eu comecei a trabalhar. Eu tinha 

problemas com as pessoas e levava sempre para ele. Ele sempre conseguia contornar as 

coisas. Então, eu fui ganhando um espaço. 

 

WH – Um espaço ali na meningite, né? 

 

EJ – É, na meningite.  Porque o Antônio Barbosa era meu chefe, mas a gente não se dava 

bem porque ele tinha uma postura muito mais acomodada do que eu. Eu não tenho paciência, 

eu sou completamente... não consigo ficar parada. 

 

WH – Não pára quieta, não é, como eu vi aqui. 

 

EJ – É, eu não consigo. E ele era uma pessoa muito mais acomodada, aceitava as ordens. Era 

uma pessoa que... mineiro, que aceitava... menos inquieto do que eu. A gente começou a ter 

problema, eu e ele. O que eu queria fazer, ele era meu chefe, não podia. Ele queria que eu 

não fizesse e eu não aceitava. Porque eu também não sou fácil, entende? Eu também aprendi 

a me segurar um pouco. Eu queria fazer tanta coisa, queria passar por cima de todo mundo, 

queria fazer tudo. Nesse bolo eu também aprendi a esperar. Numa instituição pública que era 

diferente, eu tinha que aprender. 

 

WH – É, isso é uma coisa que a gente não falou, esse choque. Você contou um pouco o 

choque que você teve em Bio-Manguinhos, mas a diferença com o teu trabalho numa empresa 

privada, que tem um outro ritmo, uma outra agilidade. Como é que você entrou aqui e teve 

se que conter um pouco? 

 

EJ – É, tem uma outra agilidade, mas a Brahma era uma empresa familiar na época. Inclusive, 

as cervejarias na época tinham uma estrutura medieval, sabe? Elas funcionavam com o 

mestre cervejeiro, o cara que vai para a Alemanha, o cara que tem que aprender a lavar o 

chão, era uma coisa medieval. Então, tem uma agilidade maior porque lida com lucro, mas a 

cervejaria produz [inaudível], é uma outra história, não é uma superempresa privada, 

entende? Mas assim, todas as coisas que eu propus, por ser uma empresa privada, eu tive um 

espaço razoável. Agora, aqui tinha uma estrutura diferente sim, mas não era também... assim, 

o meu aprendizado... 

 

WH – O teu modelo não era... 

 

EJ – Não era uma empresa privada perfeita, não era uma multinacional, nada disso. Mas eu 

tive espaço, eu cavei lá o meu espaço, não sei, mas era mais do que aqui. Eu podia fazer mais 

coisas do que eu podia fazer quando entrei aqui. Agora, eu acho que tive problemas porque 

o Antônio Barbosa, que era meu chefe, tinha um perfil muito diferente do meu. Nessa época 

a gente estava entrando, os dois, sabe? Eu não tinha problema com hierarquia, como não 

tenho. Acho que tenho um pouco isso, não quero saber se é o chefe, eu quero fazer, quero 

produzir, quero ver o resultado. Se eu tiver que falar com o presidente, tudo bem, eu vou falar 

com o presidente. Se eu tiver que falar com... eu vou falar também, tudo bem. E ele não, ele 

tinha muita preocupação com essa coisa hierárquica, quem é seu chefe, quem ia mandar em 

quem. Isso engessava a gente e isso ia me enchendo, sabe? Ele veio contratado pelo Fernando 

para chefiar a DTP. Então, ele já veio... Eu não vim com proposta nenhuma de chefiar nada, 
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eu vim para trabalhar! Aliás, ninguém sabia nem o que eu... Era uma loucura, ninguém nem 

sabia o que eu vim fazer! O Fernando me fez uma proposta para fazer um negócio que é uma 

técnica. Quando ele falou, “Meu Deus do céu, ele vai me contratar para fazer isso, mas isso 

é uma coisa ultra-simples!” Ele nem sabia o que ele queria que eu fizesse. É diferente de ele 

ter contratado o Antônio para ser o chefe, com um projeto específico, funcional. Eu não tinha 

projeto nenhum! Se eu pudesse ficar ali sentada, eu ficaria sentada. Não tinha nada para fazer, 

porque quando ele que me contratou, não sabia o que eu ia fazer. Eu tinha que arrumar alguma 

coisa para fazer, entende? Então era um pouco diferente. E aí essa minha inquietação 

começou a causar um problema com o Antônio. A gente começou a brigar alucinadamente. 

Para mim já estava começando a chegar ao limite. Aí ele foi para o Japão. Foi passar um ano 

no Japão, e eu assumi a organização da produção da meningite. Eu pude fazer alguma coisa 

com Otávio como diretor, entende? A gente pôde montar um grupo, começar a pensar em 

desenvolvimento. Comecei a estudar os processos de produção, comecei a propor algumas 

mudanças, comecei a conhecer as pessoas, porque nem todo mundo que trabalhava em Bio-

Manguinhos não sabia trabalhar. Porque Bio-Manguinhos tinha um monte de gente. Tinha o 

IOC. Comecei a andar um pouco, porque eu não conhecia, eu não sabia nada de meningite. 

Tive que estudar, e nunca tinha feito vacina. Eu cheguei aqui, também não sabia. Mas eu 

queria aprender, eu queria fazer. Então comecei a me associar com as pessoas do IOC. 

 

WH – Com que grupos? 

 

EJ – Primeiro eu comecei a trabalhar com o pessoal que trabalhava com salmonela, o Ernesto 

Hofer. E aí comecei a ver as técnicas. Não era um trabalho formal de colaboração, mas eu 

comecei a procurar as pessoas que já tinham sido de Bio-Manguinhos, e que tinham ido para 

o IOC, e aprender. As pessoas que tocavam a produção. 

 

WH – Quem foi que você procurou, além do Hofer? Com quem mais você teve contato? 

EJ – Ah, meu Deus, o nome da pessoa, uma senhora que trabalhava com pertussis, era... Ah, 

meu Deus, não me lembro o nome dela. 

 

WH – Ela era do Departamento? 

 

EJ – Ela tinha sido de Bio-Manguinhos e tinha ido para o IOC. Eu comecei a trabalhar, 

aprender com os técnicos que tocavam a produção. Comecei a entrar na produção, fazer as 

mesmas coisas que eles faziam, comecei a estudar a fisiologia da Neisseria. Tinha uma 

pessoa, que era a Graça Danneli, que tinha vindo do Fundão e trabalhava com o Peralta. Sabe 

quem é o Peralta, do Fundão? O Peralta foi uma das pessoas que montou o Desenvolvimento 

em Bio-Manguinhos, na época do Otávio. Então ele trouxe um monte de gente do Fundão e 

tinha um laboratório de meningite que trabalhava com pesquisa. Aí a gente começou a 

trabalhar junto, começou a trocar um pouco de figurinha. A Graça já estava aqui antes de 

mim. 

 

WH – Ela que trabalhava em pesquisa de meningite? 

 

EJ – É, trabalhava com pesquisa. Não no setor de produção, mas ligado ao embrião do que 

seria um departamento de desenvolvimento. 
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WH – O DEDET, não é? 

 

EJ – É. 

 

WH - O que depois foi o DEDET. 

 

EJ – O DEDET. A Diana, mulher do Akira, trabalhava com ela, tinha vindo do IOC. Então, 

a gente começou a fazer algumas coisas juntas e eu comecei a estudar mesmo. Aí o Antônio 

estava lá no Japão. As pessoas da produção puderam aproveitar o que eu sabia de produção 

e aí a coisa ficou calma, né? Quando ele voltou do Japão – ele foi para ver DTP. Quando ele 

voltou do Japão já tinham outras prioridades. Eu já não queria ficar mais na produção e fui 

trabalhar no DEDET.  

 

WH – Com a Dalva? 

 

EJ – Com a Graça. 

 

WH – Com a Graça, perdão. 

 

EJ – É. Aí na gestão do Otávio a gente montou um laboratório. A gente juntou o laboratório 

dela com essa salinha que tinham me dado, criaram para mim um Laba-Desenvolvimento 

[risos], porque eu não podia entrar na produção. Aí, quando o Antônio voltou... 

 

WH – Não podia entrar na produção por quê? 

 

EJ – Porque era um problema, porque eu queria mudar. Eu não tinha perfil de produção, 

segundo ele, né? Aí surgiu um nucleozinho que era o Laba-Laboratório de Bacterianas em 

Desenvolvimento. Eu deveria ser a pessoa que ia botar isso pra frente. Aí eu tinha essa salinha 

e trabalhava com a Graça. A gente fazia as coisas. Aí, a gente resolveu juntar. Fiz essa 

proposta para o Otávio: “Vamos montar um laboratório só de meningite”. Nessa época surgiu 

o Projeto Meningite para desenvolvimento da vacina de meningococo B, que era um projeto 

nacional e que o Akira, da OPAS, trouxe o dinheiro e fomentou a união dos três institutos 

brasileiros: Butantan, Adolfo Lutz e Bio-Manguinhos, para fazer uma proposta de 

desenvolvimento de uma vacina B. Veio a calhar, porque a gente juntou o laboratório, tinha 

umas pessoas que... Comecei a pegar bolsistas, porque também Bio-Manguinhos não tinha 

bolsista. Fui a primeira pessoa que trabalhou com bolsistas dentro de Bio-Manguinhos, 

porque não tinha funcionário. Comecei a trazer as pessoas, fazer o projeto junto com a Graça. 

Aí Bio-Manguinhos entrou nesse Projeto Meningo, que foi o projeto que deu origem ao 

laboratório que eu tenho hoje, né? Aí, a gente se responsabilizou por uma parte do 

desenvolvimento da vacina de meningo. Porque Bio-Manguinhos iria obter a vacina com 

uma metodologia, o Butantan com outra, o Adolfo Lutz ia ser o órgão de referência. E a gente 

trabalhou dez anos com isso. A Graça foi embora, fez prova para... vou beber um gole da 

água, tá? 

 

WH – Você quer dar uma paradinha, ir ao toalete, alguma coisa assim? 

 

EJ – Não, está tudo bem.  
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WH – Então, vamos continuar. A Graça foi para... 

 

EJ – Ela fez prova para a Rural. 

 

WH – Qual o sobrenome da Graça? 

 

EJ – Danelli. 

 

WH – Ah, tá, ela mudou de emprego? 

 

EJ – Mudou de emprego, é. 

 

WH – Fez o concurso para professora? 

 

EJ – É. Ela foi morar em Paracambi. Aí resolveu sair da Fiocruz e foi para a universidade. 

 

WH – Você estava me falando desse acordo entre os vários institutos e que cada um faria 

uma parte do desenvolvimento da vacina. O que é que ficou com Bio-Manguinhos, o que é 

que ficou com... 

 

EJ – Os outros? 

 

WH - O Butantan, né? 

 

EJ – É. É assim, essa história desse projeto é a seguinte... 

 

WH – Descreve um pouquinho mais para a gente entender, porque a gente não é da área e a 

gente gosta de entender melhor como é que se dão essas... 

 

EJ – Essas relações. 

 

WH - ...essas relações. A pesquisa como é que pode ser dividida, digamos assim, entre vários 

grupos, no teu caso, no caso da meningite? 

 

EJ – Tá, mas aí deixa contar como surgiu esse projeto. Foi assim: em 90, a vacina de 

meningite cubana foi comprada pelo Ministério e foi aplicada no Brasil. E aí o Instituto 

Adolfo Lutz, que é o instituto referência em meningite no Brasil, fez uma avaliação do uso 

dessa vacina no país. Essa vacina não deu o resultado esperado e que era divulgado pelos 

produtores, que são os cubanos. E nessa época um pesquisador do FDA, que é o Carl Frasch, 

veio para o Adolfo Lutz para acompanhar essa avaliação da vacina. Ele é um pesquisador 

super importante na área de meningite. Ele fez um trabalho de bancada com o Instituto 

Adolfo Lutz, uma proposta de desenvolvimento de vacina brasileira. Então eles 

estabeleceram umas metodologias básicas, uma proposta básica, mas eles precisavam de 

produtores, porque o Instituto Adolfo Lutz não é um instituto de produção. E aí o Adolfo 

Lutz se associou ao Instituto Butantan, que é o instituto produtor, para desenvolver as 

metodologias que foram propostas pelo Frasch. Só que nessa época o Akira estava na OPAS 
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e o Akira é de Bio-Manguinhos. Então o que é que ele fez? No projeto Sireva que era um 

projeto dentro da auto-suficiência e tentando trazer um projeto de desenvolvimento para a 

OPAS, porque a OPAS tem esse papel de fomentar a pesquisa de desenvolvimento, ele criou 

um espaço para a discussão desse projeto. Mas ele incluiu Bio-Manguinhos nisso. Incluiu 

Bio-Manguinhos nisso aí porque ele sabia que tinha um núcleo lá, porque a Diana estava com 

ele na OPAS, que é a mulher do Akira. Mas que tinha ficado em Bio-Manguinhos a Graça, 

que trabalhava com meningite. Então ele deu força através da OPAS, mas ele trouxe Bio-

Manguinhos para o projeto. Então, assim, aconteceram muitas reuniões. Como que isso ia 

ficar, já que tinham dois produtores, interesses semelhantes? E outra vez era uma coisa 

completamente inusitada, porque as pessoas não se entendem, não é? Então ficou 

estabelecido que Bio-Manguinhos ia adotar uma metodologia com algumas diferenças da 

metodologia adotada pelo Butantan, que o desenvolvimento ia correr, ia passar da bancada 

para a escala piloto, e da escala piloto numa escala de produção possível dessa vacina ser 

testada em gente. E lá na frente as duas vacinas iam ser comparadas e a melhor vacina ia ser 

escolhida para ser desenvolvida, num dos produtores, para ser usada em nível nacional. Então 

essa era a proposta do projeto. Então, se um usava um filtro assim, o outro usava o filtro 

assado. Um usava o meio assim, o outro usava o meio assado. Então, isso era a idéia para 

poder incluir, no meio de um guarda-chuva, dois produtores. Então essa era a proposta do 

projeto. 

 

WH – Quer dizer, tinha uma concorrência ali... 

 

EJ – Tinha uma concorrência imensa. 

 

WH – ...entre o Butantan e Bio-Manguinhos, forte, não é? 

 

EJ – Muito grande e continuou até hoje. 

 

WH – Continuou tendo. 

 

EJ - Hoje o Butantan saiu do projeto. Hoje a gente tem a vacina, eles saíram. E aí isso foi 

durante dez anos com mil problemas. Porque o que estava estabelecido era assim: como o 

Instituto Adolfo Lutz era o órgão referência, ele tinha uma série de obrigações. Por exemplo, 

quando você desenvolve um produto, tem que testar em animal, tem que avaliar se a vacina 

induz resposta ou não. E quem faria isso era o Adolfo Lutz. Só que o Adolfo Lutz não tinha 

pernas para fazer isso. E aí ele não fez. Então, a gente começou a desenvolver o nosso 

produto, e começaram a aparecer as demandas do desenvolvimento, que são: fazer 

[inaudível] de metodologia, reprodutibilidade, teste em animal. Aí eu entrei no projeto. Aí o 

meu grupo, as pessoas que estavam trabalhando comigo, começaram a querer fazer todas 

essas coisas, porque o Adolfo Lutz não tinha dinheiro, não tinha gente, não tinha como. Eram 

mil problemas, nunca podia porque tinha milhões de outras obrigações. E por conta disso 

Bio-Manguinhos foi desenvolvendo. E com isso eu fui montando o meu grupo, porque tinha 

que fazer purificação de proteína. Então vamos montar uma estrutura para fazer purificação 

de proteína. “Tem que inocular animal”. Então, vamos montar. Vamos aprender, todo mundo, 

a fazer inoculação em animal. “Ah, tem que fazer resposta imune”. Vamos aprender como é 

que faz resposta imune. E nisso a gente foi trazendo as pessoas, montando o grupo, 

desenvolvendo as metodologias e... Está frio aqui, né? 
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WH – Vou desligar um pouquinho. 

 

EJ – O Butantan deveria fazer a mesma coisa com a sua vacina. Só que o Butantan tinha 

outro grupo, outros interesses, lidava com a coisa de maneira diferente. Assim eu assumi o 

projeto meningite totalmente e isso foi um instrumento que fez com que a gente pudesse 

montar um grupo. Eu tinha uma visão de que não existe desenvolvimento em vacinas no 

Brasil, de que era uma área super interessante para ter montada dentro na Fiocruz. É uma 

coisa que até hoje não tem. Então encaramos de cabeça, sabe? E hoje a gente a vacina vai 

para o teste clínico agora, está pronta. Nesses dez anos, muitos conflitos houve entre as 

instituições, porque as pessoas têm ciúmes, têm problemas de discutir coisas, têm conflitos 

de interesses. O Butantan saiu do projeto, né? Porque é complicado você desenvolver um 

produto, você tem que ter uma estrutura, que Bio-Manguinhos tem muito mais, hoje, do que 

o Butantan. 

 

WH – Recursos, não é? 

 

EJ – Recursos. 

 

WH – Ou seja, qual o montante de recursos que envolvem produzir uma vacina? Produzir 

não, desenvolver uma vacina. Você tem idéia, no caso da meningite? 

 

EJ – Não, não, não tenho não. 

 

WH – Você não tem uma avaliação de recursos? 

 

EJ - Porque eu não tenho essa prática de fazer as coisas com essa avaliação de custo. Hoje a 

gente tem toda uma preocupação com isso, porque a meningite ensinou. A gente aprendeu 

muito. Hoje a gente tem condição, eu posso dizer que hoje Bio-Manguinhos tem um 

laboratório que tem condições de desenvolver uma vacina, desde a bancada até a escala 

industrial, com tudo isso. Hoje a gente tem preocupação com custo. A gente tem uma visão 

de qualidade completamente diferente da que a gente tinha. Hoje eu digo para você que eu 

jamais faria o que eu fiz há dez anos atrás, porque hoje tenho uma visão do que é o 

desenvolvimento que eu não tinha na época. Então eu também tinha pouca experiência de 

desenvolvimento de produto. Nesses dez anos a gente aprendeu pra caramba, entende? E aí 

a gente chegou aonde chegou e as instituições começaram a assumir algumas 

responsabilidades dentro disso. Porque apesar da vacina de meningo B não ser uma vacina 

que vá ser muito diferente das vacinas que existem no mercado, é uma vacina que é uma 

proposta brasileira. Tem algumas coisas inovadoras em relação às outras, né? E é uma coisa 

interessante, porque é uma vacina estruturada para o quadro epidemiológico brasileiro, com 

uma bactéria prevalente no país. Então é todo um esforço voltado para o país, sabe? Então é 

uma coisa super inédita, não tem nenhum produto que... Não foi desenvolvido, em nenhum 

lugar do Brasil tem isso, sabe? Tem a vacina de hepatite B que o Butantan desenvolveu, mas 

foi um pesquisador russo que trouxe. Então é diferente. Não estou dizendo que a gente fez 

uma coisa que ninguém faz, não é isso. Mas a vacina, com essa abordagem, e totalmente 

adequada ao quadro brasileiro, já é um ganho fundamental. E a gente ter podido desenvolver 

um grupo que é a Fiocruz hoje, Bio-Manguinhos poder contar hoje com pessoas que podem 
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acompanhar qualquer problema de produção, que podem viajar para fora, que podem 

absorver tecnologia. E junto com isso o DEDET também foi estruturado, entende? Então, a 

meningite é um pedaço dentro do desenvolvimento de Bio-Manguinhos. A cultura, a 

valorização do desenvolvimento foi mudando, né? O Otávio foi embora, depois veio o João 

Quental, que tinha uma posição um pouco menos ativa, mas também compartilhava da 

importância disso. Então, foi uma pessoa que não impediu que esse processo continuasse. E 

aí, com a vinda do Akira de volta isso tem se consolidado cada vez mais, entende? 

 

WH – Quer dizer, você acha que desde a gestão do Otávio Oliva até hoje, montou-se e se deu 

um incentivo a todo esse setor de desenvolvimento tecnológico? 

 

EJ – É, se deu! Tem muita coisa para fazer ainda, porque ainda a produção é muito mais 

importante que o desenvolvimento, entende? E isso eu acho que é uma visão ainda pouco 

moderna, porque é uma instituição que pretende – o Akira sabe disso – ser uma instituição 

do futuro. Enquanto produção de vacinas, imunobiológicos, tem que ter um desenvolvimento 

tão forte quanto a produção. Mas isso não é uma coisa que se faz em dez anos. Eu acho que 

a gente está no caminho certo. Agora, isso tem que evoluir e tem que ser consolidado. As 

pessoas têm que realmente... Por exemplo, tem que ter BPL, que é Boas Práticas de 

Laboratório, tem que ter a cultura de garantia, tem que ter uma garantia forte, que também 

foi estruturada durante esses anos todos. Mas eu digo assim, é como se a instituição tivesse 

saído do zero, não pode em dez anos atingir a perfeição. Acho que está no processo, né? 

Agora, muita coisa mudou em dez anos. Eu diria dez anos, nem diria 15, porque é o tempo 

que estou em Bio-Manguinhos. Porque durante cinco anos foi aquela coisa, para conseguir 

ver alguma coisa, algum futuro, alguma perspectiva. Mas eu diria dez anos. Acho que é pouco 

tempo para estruturar e ter um retorno. Acho que a gente está caminhando agora com a vinda 

do Galler, que é um cara de pesquisa, um cara reconhecido internacionalmente, um cara que 

vestiu a camisa de Bio-Manguinhos. Dá um peso diferente ao desenvolvimento. Então acho 

que está indo bem. Acho que tem uma excelente perspectiva. E a gente vai testar duas 

vacinas, porque nesse meio tempo a gente também desenvolveu outra vacina. 

 

WH – Ah, é? Qual? 

 

EJ – A meningo C conjugada, que é uma vacina que o mundo inteiro usa. 

 

WH – Conjugada com? 

 

EJ – É C conjugada com TT, com tétano. Mas é uma metodologia nova de vacina que está 

sendo largamente utilizada no mundo. A gente trabalhou e tem uma patente junto com o 

FDA, uma tecnologia nova. A gente conseguiu num espaço bem menor desenvolver essa 

vacina. Então, a gente está testando duas vacinas no teste clínico. 

 

WH – As duas estão em etapa clínica? 

 

EJ – É, vão para teste clínico. Então, isso é um negócio... Quer dizer, a gente aprendeu para 

‘caramba’. 
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WH – Qual a sua perspectiva de demora? Agora que estão indo para teste clínico, até que 

esse produto possa ser vendido, colocado no mercado? 

 

EJ – Eu acho que mais uns dois ou três anos, porque o teste clínico demora. 

 

WH – Dez anos que você está trabalhando nisso. Mais uns três anos, quatro anos. São 15 

anos. 

 

EJ – É o que normalmente se espera. Mas não para uma vacina como a meningo B, porque é 

uma vacina que a tecnologia é toda conhecida, entende? Em um outro país o desenvolvimento 

de uma vacina do tipo de meningo B não ia demorar tanto tempo, porque não teria as 

dificuldades que a gente teve.  

 

WH – Que tipo de dificuldades, por exemplo? 

 

EJ – Porque é como eu estou dizendo, era uma instituição que não tinha tradição em 

desenvolvimento. 

 

WH – Que não investia? 

 

EJ – É. Então, eu acho que a meningo B demorou tanto porque foi a primeira. 15 anos numa 

vacina que não se conhece nada, que muitas coisas aparecem. Para desenvolver um produto 

novo demora 15 anos, quando você parte do zero. Na meningo B a gente não partiu do zero, 

entende? Então, a gente demorou 15 anos sem partir do zero. Hoje, quando a gente começou 

a C, tem cinco anos que a gente começou a C. 

 

WH – Claro. 

 

EJ - Então, a gente está no mesmo nível da B, porque a gente aprendeu muito. 

 

WH – Tem mais experiência. 

 

EJ – É, a instituição toda. Hoje o Akira montou uma assessoria clínica, hoje tem um grupo 

que vai fazer um ensaio clínico. A instituição não tinha um grupo de ensaio clínico. A Fiocruz 

não tem experiência de fazer teste clínico. Ela faz teste clínico associada às empresas 

multinacionais, participa de medicamentos, mas ter um grupo de assessoria clínica, com 

médicos, não tinha! Então, o projeto meningo permitiu isso, que vai ser usado para outras 

coisas. Mas no bojo daquilo, daquele desenvolvimento, muitas coisas vieram, entende? 

Então, é um ganho total para a instituição em todos aspectos, eu acho. É algo muito 

interessante. 

 

WH – A experiência de vocês é até muito interessante porque a gente escuta, lê interpretações 

sobre a questão do desenvolvimento tecnológico e produção aqui no Brasil, e muitos 

estudiosos nesse campo dizem: “Não, o Brasil tem que.”. É como se não houvesse condições 

no Brasil para desenvolver novos produtos e o Brasil tivesse que se conformar, digamos 

assim, vamos usar essas palavras mais radicais... 
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EJ – Mas é isso mesmo. 

 

WH - ...com a transferência de tecnologia, né? E o que é que esses estudos apontam? Queria 

saber a tua opinião e a tua avaliação, de você que está nessa área, sobre isso. E o que eles 

diagnosticam é que não tem, como se verifica nos países desenvolvidos, uma associação entre 

empresas privadas, institutos e universidades, que não tem recursos, que precisa de muito 

recurso e pessoal capacitado. Então é política, instituições interessadas, recursos, capacitação 

e recursos humanos. O que você acha desse diagnóstico? 

 

EJ – Olha, eu acho que teoricamente é isso mesmo. Agora eu acho, praticamente, um pouco 

diferente. 

 

WH – Pois é. 

 

EJ - Porque eu acho que realmente não existe interação na universidade com os institutos de 

pesquisa. A empresa privada também não é procurada, mas eu acho que existe também um 

certo imobilismo, uma acomodação muito grande, porque eu tenho experiência de fazer tudo 

isso que você está falando, que ninguém faz, entende? As pessoas se acomodam muito porque 

é muito trabalho, é muito trabalho, muito trabalho. Porque realmente a falta de recursos... eu 

não digo nem recurso financeiro, porque tem dinheiro. A Fiocruz tem dinheiro, mas você tem 

que estruturar a coisa do zero. Ainda é muito calcado numa iniciativa pessoal, no esforço 

pessoal, mas um esforço pessoal no início. Porque se você procura a universidade, como eu 

faço... Porque quando eu não sei, não tenho problema nenhum de procurar quem sabe. Não 

tenho mesmo. Então, eu sempre procuro para resolver meus problemas quem sabe o que eu 

não sei! Agora, não tem muito isso, eu não sei, as pessoas não fazem isso. Não sei se é uma 

coisa cultural, não sei se é mais fácil fazer transferência de tecnologia. É muito mais fácil. 

Eu participei da transferência de tecnologia da GSK para a vacina Hib. Fui à Bélgica, e é 

muito mais fácil. Você tem um pacote todo pronto, você traz tudo, você não tem que pensar 

quase nada, entende? E tem uma pressão muito grande do governo. O que é mais barato: 

desenvolver ou comprar desenvolvido? Qual é o retorno que isso vai ter? Então, você 

desenvolver é muito mais caro sim, mas quando você pensa que é mais caro, em que prazo é 

mais caro? Você está qualificando as pessoas, você está dando uma... Se você tiver uma visão 

de longo prazo, você está qualificando. Mais à frente, você não vai mais precisar fazer as 

transferências de tecnologias, as pessoas vão estar qualificadas, vão estar distribuídas no 

mundo, vão participar dos eventos, vão trocar figurinhas nos congressos. Sabe, é difícil você 

sair para participar de congresso. O funcionário público não pode ir para congresso. Existe 

uma série de limitações, mas se você tem um interesse de mudar isso, se você acredita – eu 

acho isso – se você acredita que você tem... Eu fiz mestrados e doutorados, eu acho que eu 

tenho condição de fazer o que eu aprendi: mestrado, especialização, doutorado, trabalhei, não 

sei o quê... eu tenho um cabedal que eu posso propor coisas. E tem um monte de gente que 

pode fazer isso. Agora, isso realmente dá muito trabalho! É o que eu digo, eu sempre falo, a 

coisa cultural é porque não existe essa coisa da qualificação, essa importância da 

qualificação. Acho que não existe cobrança. 

 

WH – Em Bio-Manguinhos, não é? Porque na Fiocruz é diferente, Ellen. 

 

EJ – Não, eu não acho que é diferente. Eu não acho que é diferente. 
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WH – Não? Você não acha que tem um... 

 

EJ – Não, não acho. 

 

WH – Isso é uma coisa que a gente ouviu. A pesquisa na instituição é desvinculada da questão 

da aplicação e você tem uma visão muito acadêmica, de publicação, de orientação de alunos, 

de titulação. Você acha que não, que a instituição não apoia a formação, a capacitação? 

 

EJ – Não, eu acho, por exemplo, você falou a Fiocruz. Eu acho que o IOC, que faz pesquisa 

básica, não está acostumado a interagir, por exemplo, com Bio-Manguinhos. Não existe uma 

interação entre a instituição. Eu acho que a Fiocruz tem tudo para fazer pesquisa básica no 

IOC, dividir a pesquisa básica com os institutos de produção que fazem desenvolvimento 

tecnológico, passar adiante o que fizeram. A instituição tem que fazer uma avaliação da sua 

pesquisa. Agora estou com calor. 

 

WH – Agora ligamos de novo. 

 

EJ – As pessoas não têm essa idéia de colaboração, as pessoas têm... Eu tenho um pouco de 

problema de falar, eu não estou falando aqui as coisas, assim, 100% como eu acho. Existem 

os feudos, as pessoas não divulgam as suas informações, elas não compartilham. Você vai 

numa reunião do PDTIS, você fica impressionada. As pessoas não sabem nem o que é 

Desenvolvimento Tecnológico, pessoas que são super capacitadas dentro do IOC. Não sabem 

o que é compartilhar um conhecimento, o que é produzir um trabalho para uma aplicação 

prática, sabe? Eu fiz parte de uma das reuniões do PDTIS que é um programa de 

desenvolvimento tecnológico. Você vai lá ouvir o que as pessoas apresentam. As pessoas não 

têm idéia da pesquisa básica, não sabem o que é transformar aquilo num produto com 

aplicação e que possa ser usado por outro grupo. Vários grupos fazem as mesmas coisas, um 

briga com o outro, outro não diz para o outro que... Então, isso vai amarrando a instituição, 

sabe? E a Fiocruz tem pesquisa, tem desenvolvimento, tem educação, tem cursos de 

formação. Eu acho que existe muito pouca interação dentro da Fiocruz. Por exemplo, a gente 

tem em Bio-Manguinhos um Laboratório de Tecnologia Recombinante enquanto a Fiocruz 

tem um centro de Biologia Molecular, sabe? Eu sou totalmente contra isso dentro de Bio-

Manguinhos. Eu acho que as pessoas ficam desenvolvendo coisas que são completamente 

fora da realidade de Bio-Manguinhos! A gente poderia ir lá, encomendar um trabalho desses 

no centro de Biologia Molecular e trazer para Bio-Manguinhos. Quer dizer, eu acho que isso 

é uma coisa que a instituição não faz, entende? Agora, a preocupação acadêmica tem que 

existir, sabe? Do mesmo jeito que o IOC publica, Bio-Manguinhos tem que publicar. Tem 

que publicar, tem que divulgar. E isso não é feito, sabe? 

 

WH – Tem que qualificar, não é? 

 

EJ – Tem que qualificar. Por exemplo, eu faço tudo, eu faço desde o parafuso até o paper, 

entende? Por quê? Porque existem muitas distorções. Eu fico com a chave de parafuso, 

consertando as coisas lá. Hoje melhorou um pouco, mas eu, que não entendo nada de 

fermentador, de estrutura, eu pegava lá, ia para casa estudar os circuitos para ver se conseguia 

consertar os fermentadores, entende? Ainda é muito assim, sabe? A gente toma conta desde 
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a porta que quebrou até... não pode ser diferente ainda, não é porque é assim, não adianta. Eu 

envaso, eu controlo, eu faço tudo. Vai melhorando, as coisas estão melhorando, mas ainda é 

assim. Porque se não tem interação dentro da instituição, dentro de Bio-Manguinhos também 

não tem, entende? 

 

WH – O que você acha, porque agora tem o projeto do CDTS, acho que vai ser chefiado pelo 

Carlos Morel... 

 

EJ – É, o Morel está na frente. 

 

WH – Você acha que esse centro poderia vir a cumprir esse papel, ou que papel você vê ele 

cumprindo? Qual é a relação de Bio-Manguinhos com o CDTS, por exemplo? 

 

EJ – [risos] Essas coisas são tão complicadas. Assim, teoricamente o CDTS tem o seu papel, 

poderá ter um papel. Mas, pessoalmente, acho que o IOC já poderia ter feito esse papel do 

CDTS, entende? Eu acho que a gente não precisava criar uma outra estrutura para ter isso 

dentro da Fiocruz, sabe? Eu acho que vai ser legal, a proposta deles é legal, mas eu acho que 

é uma coisa muito contaminada com a política, sabe, da briga do IOC, quem é o dono de 

quê... Então, quando vejo aquela discussão, eu acho que a ciência e a aplicação estão em 

segundo plano, entende? Mesma coisa a planta de protótipos. O Akira vendeu a idéia da 

planta de protótipos. Virou uma discussão de que tinha que ir para Jacarepaguá porque 

começou um monte de gente interessada na planta. O que é a planta de protótipos? A planta 

de protótipos é uma unidade onde você vai produzir um imunobiológico que já passou por 

várias fases de desenvolvimento. Você tem que ter uma unidade com GMP, que são Boas 

Práticas de Produção, e que você pode produzir ali o produto para ensaio clínico. Então isso 

tem que estar junto com as unidades produtoras! Não tem porque estar num lugar que não 

tem uma unidade produtora! Mas não, virou uma briga: quem é que vai ser o dono do 

protótipo, entende? Aí eu, que faço o protótipo, que estou lá desenvolvendo com o ensaio 

clínico, não tenho um lugar para fazer, entende? Então a discussão passa, começa num nível 

e extrapola, sabe? Então, o CDTS é legal, o Morel é um cara super sério, um cara que está 

super preocupado com essa nova ciência. Porque hoje todos os órgãos de fomento só 

financiam mesmo pesquisa que tenha aplicação prática, existe uma abertura enorme... 

 

WH – É, porque essa preocupação com o desenvolvimento tecnológico, C&T, inovação... 

 

EJ – É. 

 

WH – É uma coisa que a gente começa a ver as iniciativas, né? 

 

EJ – É. 

 

WH – Não sei se já tem uma política mais amarrada, talvez ainda não. 

 

EJ – Ainda não, mas isso está andando, é isso que eu estou querendo dizer. 

 

WH – Mas tem um caminho que está aberto, né? É isso que você está apontando. 
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EJ – É. Assim, eu acho que as coisas vão... Tem um monte de fumaça assim em volta, mas o 

caminho a gente fala de Brasil, está tudo um caos, mas pelo menos, tem um caminho. 

 

WH – Pois é. 

 

EJ - Vai jogando algumas coisas fora. 

 

WH - Dentro desse caminho, o que você acha que está faltando acrescentar, colocar nesse 

caminho? 

 

EJ – Eu acho que o que falta é cada vez mais a discussão. E que a corrente que acredita no 

conhecimento... Uma coisa que eu estava falando, que eu acho fundamental, eu acho que não 

existe cobrança, que você falou um negócio aí no meio, e eu acho que tem que existir 

planejamento, tem que existir cobrança dos trabalhos que são feitos dentro do 

desenvolvimento da pesquisa. Isso eu acho que não existe na Fiocruz. Então a gente faz 

qualquer coisa, o dinheiro vem, as pessoas fazem qualquer coisa. Ninguém sabe o que 

aconteceu com o dinheiro, e ninguém cobrou.  

 

WH – É, não tem avaliação, não é? 

 

EJ - Qual é o compromisso? Não tem avaliação, não tem cobrança, não tem penalização de 

quem não faz. Não tem interrupção das coisas que não servem. Isso faz com que as pessoas 

façam o que quiserem! O dinheiro é liberado. 

 

WH – Ilimitado. 

 

EJ – Ilimitado. Você faz o que você quiser e não é assim. Eu brigo diariamente para que a 

gente tenha um instrumento de controle, sabe? Tem que controlar, tem que dizer para o cara 

que quer pesquisar a asa da barata, que ele não vai pesquisar. Por quê? Porque não serve: 

“Você vai pesquisar onde alguém queira, não é aqui”, entende? Isso não tem. Então as 

pessoas podem, assim, quem quiser, ou traz um pesquisador que não tem emprego, bota o 

cara lá, o cara começa a fazer... Então não tem sentido. Aí a coisa se pulveriza, se pulveriza. 

Se você é mais chegado no chefe, você consegue um equipamento. Se você não é, você tem 

que ficar segurando lá o fermentador de noite. Eu tenho uma pessoa que fica de noite lá, 

porque não tem equipamento que monitore de noite as coisas que eu faço. Tudo bem, eu boto 

uma pessoa lá para fazer. Mas isso é muito complicado. Porque, aí também é assim, eu faço 

hoje, eu faço, eu produzo, eu controlo. E a vacina, o produto, é muito da pessoa que tem a 

iniciativa. Por quê? Porque eles estão lá, tendo que resolver, apagar mil incêndios e não 

podem ver, dar força para que a coisa se estruture de maneira mais coerente, eu diria. Agora, 

eu acho que com cobrança talvez a coisa melhore. 

 

WH – Quer dizer, esse é um aspecto fundamental que falta. 

 

EJ – Planejamento, controle, avaliação, eu acho que isso é um... Tenho esperança que isso vá 

mostrar lados, outros lados das coisas, e as pessoas possam tomar decisões mais objetivas, 

eu diria. Porque ainda tem muita subjetividade numa coisa que precisa ser concreta, sabe? 

Eu digo que desenvolvimento não é para mim, é para meus netos, sei lá. 
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WH – Pois é, eu queria te fazer uma pergunta. Quando você entrou aqui, você falou sobre 

esse panorama, sobre esse descaso de Bio-Manguinhos, e que isso foi mudando. E eu queria 

te perguntar, especificamente, já no final da gestão do João Quental, o Akira já vice-diretor... 

 

EJ – Vice-presidente. 

 

WH – Vice-presidente, perdão, de produção. Começa a se pensar em... Tem uma crise em 

Bio-Manguinhos, não é? 

 

EJ – Uma crise. 

 

WH - Começa a se pensar em mudar Bio-Manguinhos, enfim, propor algumas alterações. 

Você participou disso? 

 

EJ – Participei. 

 

WH – Você podia contar para nós um pouco como foi toda essa crise, como é que se viu essa 

saída e o que é que se propôs? 

 

EJ – Agora, eu quero dizer assim: eu não me sinto 100% à vontade falando essas coisas que 

eu estou falando aqui. Então, muitas coisas eu não falo 100%, eu não consigo organizar para 

falar porque eu fico preocupada de falar isso. 

 

WH – Mas você fica preocupada por quê, Ellen? 

 

EJ – Não sei, porque eu acho complicadas essas coisas todas.  

 

WH – Pois olha, vou te dizer uma coisa: a gente entrevistou o dr. Akira há quase dez anos 

atrás, bem no meio da crise, e ele não teve o menor problema, está gravado o depoimento, as 

pessoas têm sido muito francas. Eu queria que você não se preocupasse, porque é um livro 

comemorativo dos 30 anos de Bio-Manguinhos. A gente não vai, obviamente, fazer nada que 

fira a instituição. Mas as pessoas têm sido muito honestas, até porque é nessas crises que as 

instituições, quando conseguem, e Bio-Manguinhos está fazendo uma trajetória, é isso que 

também interessa para nós do ponto-de-vista da constituição de acervos, do trabalho que a 

gente possa fazer depois com os depoimentos das pessoas, para além do livro comemorativo 

dos 30 anos de Bio-Manguinhos. 

 

CT – Os momentos de crise têm a sua função, pelo menos em Bio-Manguinhos. O momento 

de crise é que teve uma importância. 

 

WH – Que foi reorganizar a instituição em função de uma crise. Então, não se sinta 

constrangida de falar.  

 

EJ – Tá bom. 

 

WH - Todo mundo tem falado muito abertamente, muito francamente, com a gente.  
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EJ – É, porque eu acho que Bio-Manguinhos ia para o buraco com o João Quental. Bio-

Manguinhos não tinha a menor perspectiva. 

 

WH – É, inclusive tinha lotes de vacina reprovados. 

 

EJ – É, e ele é uma pessoa que não tinha domínio da situação, em termos administrativos. 

 

WH – Não tinha o perfil de gestor, né? 

 

EJ – Não, não tinha, de jeito nenhum. Não conseguia resolver os problemas, não conseguia 

ter recursos, não tinha como estruturar. Eu acho que não tinha muito interesse, sabe? E foi 

uma coisa assim: o Akira veio da OPAS para consertar Bio-Manguinhos. Inclusive ele botou 

o Marcos Oliveira, ele botou o Marcos Oliveira lá, que era também uma pessoa inteligente. 

Uma pessoa que tinha uma outra experiência e uma pessoa que sabia falar, era uma pessoa 

que sabia se... Podia aparecer em grupo publicamente, era um cara que falava vários idiomas, 

era um cara de nível. E um cara que veio para trabalhar por um período, quer dizer, teve o 

seu papel, ajudou bastante, teve a transferência de tecnologia da vacina Hib que, se não 

tivesse feito, Bio-Manguinhos ia para o buraco. 

 

WH – Você trabalhou nisso, né? 

 

EJ – Não, eu não trabalhei nisso. Eu fui lá, participei um pouco, porque eu fui ver umas coisas 

que o Marcos me pediu para ver, mas eu não participei da transferência, porque eu não sou 

produção, eu sou desenvolvimento. 

 

WH – E você foi acompanhar especificamente o quê? 

 

EJ – Eu fui porque é uma vacina conjugada, e aí o Marcos achou que eu ia lá e eles iam me 

mostrar tudo da vacina conjugada deles. Só que eles não mostraram [risos]. 

 

WH – E, né? 

 

EJ – É, que eu podia ver, descobrir coisas. Eu falei: “Não vou descobrir porque eles não vão 

mostrar. Mas tudo bem, você quer que eu vá, eu vou”. Mas para mim foi muito interessante 

porque eu nunca tinha ido numa fábrica, numa multinacional. É a maior produtora de vacinas 

do mundo. 

 

WH – É a GSK, né? 

 

EJ – É. 

 

WH – A GlaxoSmithKline? 

 

EJ – É. E é assim, é sempre... Eu acho que Bio-Manguinhos aprendeu muito com a 

transferência de tecnologia. Mas voltando à crise, eu acho que o Akira é muito especial por 

isso. Ele conseguiu, rapidamente, propor um programa para tirar Bio-Manguinhos do buraco. 
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Então botou pessoas-chave nos lugares certos, pessoas envolvidas com a instituição, pessoas 

que tinham interesse que a instituição saísse do buraco. A Malu, que é uma pessoa dedicada 

100%, e outras pessoas. E as pessoas criaram um núcleo para tirar Bio-Manguinhos do 

buraco. O Marcos foi a pessoa-chave na transferência de tecnologia. E com isso eles 

conseguiram mudar a planta, fazer as transformações que precisavam ser feitas para absorver 

a tecnologia Hib. Viabilizaram a planta, porque a planta estava totalmente inviável. O João 

não conseguiu administrar o caos que foi o fim da DTP e a possibilidade de aplicar a planta 

em outra coisa. O Akira teve essa visão, junto com Marcos Oliveira. Eles fizeram isso num 

tempo recorde, e a transferência é um sucesso. Eles conseguiram negociar inclusive um 

acordo que beneficiou Bio-Manguinhos em termos financeiros. Então eles conseguiram tirar 

Bio-Manguinhos do buraco! O Akira veio e fez. Eu nunca vi uma pessoa transformar uma 

coisa em tão pouco tempo. A gestão dele está terminando agora, a primeira gestão, são quatro 

anos. Bio-Manguinhos em quatro anos, em termos de grana, mudou da água para o vinho. O 

que se vendeu de vacina, o que se conseguiu a certificação de febre amarela, o que se vendeu 

de febre amarela para fora...  

 

WH – É. Nós entrevistamos o Marcos. Ele estava dizendo que Bio-Manguinhos arrecadava 

algo em torno de 10 milhões e, com a Hib, passou a arrecadar 100 milhões. 

 

EJ – 100 milhões. Foi nessa ordem. 

 

WH - Uma coisa assim, multiplicada por 10. 

 

EJ – É, exatamente. 

 

CT – Deixa eu te perguntar: a transferência da Hib foi toda pensada já no Marcos? Nada 

começou, nenhuma pesquisa no João Quental?  

 

EJ – Não, ele não conseguia. Ele não conseguia receber as pessoas, ele não conseguia fazer 

acordo nenhum. A coisa aconteceu quando o Akira veio da OPAS. Aliás, ele nem tinha vindo 

da OPAS, ele já começou a circular de lá. E aí ele botou o Marcos Oliveira e ele ficou na 

vice-presidência. Então, ele fez uma triangulação, e conseguiu. 

 

CT – E sobre esse período da administração interna de Bio-Manguinhos? É um momento que 

tem uma quantidade grande de assembléias, esse momento do João Quental, não é? Você 

participou desses momentos. Essa foi uma crítica muito grande, porque: “Tem muita 

assembléia, tem muita falação, muita coisa”. Como é que você diagnostica isso? Por que 

dessa quantidade de... 

 

EJ – Não, o João tem um perfil assim: é uma pessoa de esquerda, né? Então, ele era uma 

pessoa que tinha uma afinidade muito grande com o Arouca. Ele é uma pessoa que representa 

um momento político da Fiocruz, era meio porta-voz disso daí. Só que o João tem uma defesa 

teórica interessante, mas ele não conseguia passar isso muito para a prática. 

 

WH – Executar? 
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EJ – Não, não conseguia. Então na gestão dele apareciam as queixas dos funcionários, era o 

quanto não se faziam coisas em Bio-Manguinhos, o quanto o funcionário era desvalorizado. 

Isso era uma tônica nas discussões. Não tinha dinheiro, não tinha programas. Aquela história 

do Conselho Deliberativo. Eu era do Conselho Deliberativo. Não se resolvia nada. As pessoas 

só falavam de coisas pessoais. Ele não conseguia administrar isso. Porque tem uma coisa 

assim nos CDs, mas você pode mexer com isso de uma forma dinâmica, eu diria. Ele não 

conseguia, ele ficava naquele corporativismo. Então, essa era a tônica da gestão dele. 

Inclusive uma coisa muito curiosa, é que o Marcos é um homem de direita, é um militar! 

 

WH – Da ESG inclusive, né? 

 

EJ – É, da Escola Superior de Guerra. Ele veio depois do João e todo mundo apoiou o Marcos! 

Quer dizer, o caos era tanto que uma pessoa de direita, classista, fascista, ele era tudo isso, 

eu acho, foi totalmente apoiada. As pessoas não queriam que ele fosse embora! Quando ele 

falou que ia embora, ninguém queria, todo mundo achava que ia voltar o caos, entende? Então 

ele fazia assembleia, mas ele só falava o que queria, só aprovava o que ele queria, sabe? Ele 

era uma pessoa que, primeiro, tem um carisma, sabe falar. E todo mundo sabia que estava 

indo para o buraco porque não tinha dinheiro, não se conseguia fazer nada, nada. 

 

WH – Mas eu ouvi também nesses depoimentos que o João traz uma questão da Qualidade, 

da Garantia e do Controle da Qualidade, não é isso? Não é uma coisa que meio que começa 

ali, com o Otávio Oliva, e o João aprofunda isso? 

 

EJ – Olha, eu acho que isso foi porque o João não tinha o que fazer e existia a necessidade 

de montar a garantia, porque a qualidade é uma coisa também que... Agora já não é tão de 

vanguarda, mas a qualidade é um dos pilares da produção de qualquer coisa e precisava ser 

montado um Departamento de Qualidade. Então, no final da gestão do Otávio, o João era 

vice do Otávio. Mas ele não tinha muito o que fazer, entende? O João não tem uma 

qualificação específica para trabalhar como técnico. Então ele ficou meio na garantia, mas 

ele não tem conhecimento, nunca trabalhou com garantia, nada disso. Simplesmente 

centralizaram nele um esforço. Isso é muito comum, é muito comum, não tem ninguém, bota 

você, que está ali sempre, bota você ali, você faz, mesmo que você não saiba. Você fica aí 

como responsável, entende? As coisas são assim. 

 

WH – Acontece na Fiocruz, às vezes acontece isso. 

 

EJ – Poxa! Então, é assim. Então, acho que foi assim. Ele não tinha muito o que fazer. 

 

WH – E também foi um ganho para Bio-Manguinhos? 

 

EJ – Ah, com certeza. 

 

WH - A questão das Boas Práticas de Laboratório... Quer dizer, se a gente olha o currículo... 

 

EJ – Não tem Boas Práticas de Laboratório. 

 

WH – Hã? 
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EJ – Boas Práticas de Laboratório é outra coisa. 

 

WH – Até hoje não tem? 

 

EJ – Não. 

 

WH – Não, mas eu queria te dizer é que, se a gente olha o currículo de várias pessoas, começa 

a perceber que a partir de 92-93 essas pessoas são orientadas a fazer cursos de Boas Práticas 

de Produção, de Boas Práticas de Laboratório. É uma coisa que a gente percebe no currículo. 

 

EJ – Ah, sim. 

 

WH – E eu fiquei querendo entender por quê. Ou seja, o que estava movendo, porque não é 

uma coisa isolada. Você fez esses cursos? 

 

EJ – Não. Porque ele é muito chato, então nunca tive interesse em fazer. 

 

WH – Mas você trabalha com as Boas Práticas de Laboratório? 

 

EJ – Trabalho, trabalho. 

 

WH - E de Produção?  

 

EJ – É, porque isso é uma coisa muito ligada à produção, o que é o correspondente é Boas 

Práticas de Laboratório. 

 

WH – BPL. 

 

EJ – É. E a gente está agora tentando implantar exatamente isso no desenvolvimento. Mas 

assim, isso não era disponibilizado para o desenvolvimento como era disponibilizado para a 

produção, entende? Era prioridade a produção com relação a Boas Práticas de Fabricação. A 

garantia foi montada para dar a base à produção. E deu, e fez muita coisa, se estruturou de 

uma determinada maneira. Quer dizer, apareceu, surgiu. Até eu acho que ela precisa ser 

revista, porque foi estruturada de uma maneira pouco dinâmica, pouco precisa. Mas isso é 

um processo, eu acho plural. Mas eu acho que na época do João isso veio a calhar, porque 

quem faz isso mesmo é a Rita [Benedetti], que é a chefe da Garantia. Não foi o João. Quem 

fez, quem trouxe, quem começou, foi a Rita. O João, como eu disse, o botaram lá como 

responsável, entende? Mas quem fazia, quem montou as coisas, o grupo... 

 

WH – Quem conhece, quem acompanha, é ela. 

 

EJ – É, é a Rita. 

 

WH – Porque toda essa mudança com a vinda do Marcos Oliveira, por ele ser até bastante 

diferente dos diretores que Bio-Manguinhos mesmo do Akira... 
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EJ – Totalmente. 

 

WH – ...não criou uma certa expectativa, com a vinda de uma pessoa tão diferente? 

 

EJ – Criou. Mas, como eu estou dizendo, era uma situação tão complicada com o João que 

as pessoas queriam uma outra oportunidade. Porque as pessoas estavam achando que Bio-

Manguinhos ia acabar. Eu mesma estava pensando onde eu ia trabalhar, porque era um caos 

total e absoluto! 

 

WH – É? 

 

EJ – É. Mas assim: eu acho que o Akira, quando trouxe o Marcos, já estava querendo vir para 

Bio-Manguinhos. Foi uma...  

 

WH – Transição? 

 

EJ – Transição, é. E era mesmo, o Marcos não ia ficar. Ele ia ficar dois anos e depois ele ia 

embora. Mas como eu disse, as pessoas ficaram preocupadas quando ele saiu porque assim... 

Além do que, a imagem de Bio-Manguinhos estava péssima, né? Então, eu acho que o Akira 

também apostou nisso, nesse marketing que ele trouxe, porque ele em si tem um marketing 

muito bom. Ele é professor, como eu disse, ele sabe falar, sabe se colocar. Fala, se comunica, 

fala vários idiomas. 

 

WH – Tem experiência, né? 

 

EJ - É um cara experiente. Então ele também mudou a cara, a imagem de Bio-Manguinhos. 

O diretor de Bio-Manguinhos andava de terno, era todo assim, né? [risos]  

 

WH – Mas tem outras mudanças também, maior flexibilidade nas compras, né? 

 

EJ – Ah, mudou, eles mudaram tudo. 

 

WH – Porque ele não foi eleito, o Marcos Oliveira? 

 

EJ – Não. 

 

WH – Como é que foram recebidas essas mudanças dentro de Bio-Manguinhos? 

 

EJ – Ah, foi uma briga. 

 

WH – Porque uma instituição acostumada, e dentro da Fiocruz, a escolher, a eleger seu 

diretor, vamos dizer assim, como é que foi isso? 

 

EJ – É, foi discutido isso e as pessoas convenceram a comunidade que não precisava ser 

eleito. 

 

WH – É, porque, imagino, deve ter sido um processo... 
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EJ – É, muita discussão, muita discussão mesmo. Mas os argumentos foram suficientes para 

convencer as pessoas disso, né? 

 

CT – Mas quem são as pessoas-chave para levar essa discussão? Porque isso foi discutido no 

Conselho deliberativo. Quem eram as pessoas-chave que defendiam essa idéia de que não 

fosse eleito e fosse indicado um gestor para Bio-Manguinhos? 

 

EJ – A Malu mesmo. A Malu, antes do Marcos Oliveira, foi diretora. Depois veio o Marcos. 

A Malu era... Eu centralizaria o Artur, porque o Artur ficou, depois quando o Marcos veio, 

no final, ele brigou e saiu. Mas tinha o Artur, o Mário Moreira... 

 

WH – O Akira, né? 

 

EJ – O Akira, é. 

 

CT – Havia uma orientação um pouco externa... 

 

EJ – Ah, total, o Akira por trás. Eu acho que o Akira foi o principal responsável por isso e 

pelo convencimento das pessoas, porque as pessoas também têm uma coisa com o Akira que 

é interessante. O Akira criou Bio-Manguinhos, então ele tem um poder sobre as pessoas, que 

eu acho curioso, sabe? Ele fala, é como se fosse um grande pai, apesar de ele ser uma pessoa... 

Hoje ele não é tão autoritário, porque tinha uma tradição toda de autoritarismo muito grande. 

Mas as pessoas ouvem muito o Akira... E ele defendia mesmo, participava de todas as 

assembléias, com um poder de convencimento mesmo. Acho que ele discutiu essa coisa da 

descentralização, da dificuldade de compra, da dificuldade de remunerar as pessoas, a 

contratação. Porque, hoje, em Bio-Manguinhos, 2/3 dos funcionários são terceirizados. Essa 

coisa da contratação, essa necessidade de ampliar o grupo e todas as coisas relacionadas a 

isso, a cara de empresa que Bio-Manguinhos hoje tem, porque Bio-Manguinhos hoje tem 

uma cara. 

 

WH – Mais empresarial. 

 

EJ – Tem, tem uma cara. Inclusive, o tratamento dos funcionários, os benefícios, as festas, 

as coisas sociais, é tudo muito próximo de empresa, tem uma cara. É muito diferente da 

Fiocruz. Eu acho. 

 

WH – Você acha que ele deve permanecer na Fiocruz, com tanta diferença assim? 

 

EJ – Eu acho. 

 

WH –Você pensa em Bio-Manguinhos ser independente da Fiocruz? 

 

EJ – Não, eu não acho que tem que sair da Fiocruz não. Eu não defendo isso, mas eu acho 

que tem que ter uma estrutura ágil o suficiente que possa ser administrada. Porque uma 

industria você não administra da mesma maneira que você administra uma escola, né?  

 

WH – Não, porque tem urgências, não é?  
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EJ – É, e é muito complicado. Eu vivo isso muito no meu dia a dia. É muito complicado, 

sabe? Você comprar uma coisa, se você não tiver agilidade você não faz nada, não faz 

mesmo. 

 

WH – Porque depois que o Akira assume, ainda tem uma reestruturação de organograma, 

quando se criam as vice-direções, não é isso? 

 

EJ –É. Ele substituiu o CDs pelo Conselho Interno de Gerentes, que ele diz que é muito mais 

eficaz, que tem as reuniões anuais. Eles introduziram uma coisa que tem na empresa privada, 

que são aquelas reuniões que vão todos os gerentes para um hotel e ficam discutindo. A gente 

vai para esses lugares. Então ele substituiu. A proposta dele foi essa de substituir o CD pelo 

Conselho Interno de Gerentes. Tem o Conselho Superior de Administração, que foi montado 

com membros da sociedade, do Ministério e dois membros eleitos. E aí é a esfera de direção, 

onde uns têm voz, outros não têm. É uma coisa que não tem na Fiocruz em nenhum lugar. 

Ele aprovou o estatuto, as pessoas aprovaram em assembléia. 

 

WH – É, mas o diretor voltou a ser eleito, né? 

 

EJ – É. 

 

WH – Se voltou atrás, né? 

 

EJ – É. 

 

WH – Acho que o Congresso Interno... 

 

EJ – Não, não aceitam, não aceitaram o diretor. 

 

WH – Não aceitaram. Mas pensando nessa estrutura, e aí seria voltar à tua área, que é 

desenvolvimento tecnológico. Quer dizer, a área de Desenvolvimento Tecnológico tem uma 

vice-direção, que é do Ricardo Galler atualmente. Você é gerente do Programa de Vacinas 

Bacterianas. Então eu queria saber, primeiro, como foi a tua indicação para esse cargo? Como 

é que você ocupou esse cargo, e como é que você vê hoje, atualmente, dentro dessa nova 

estrutura, a tua área, particularmente, de bacterianas? Quais são as perspectivas que você vê 

na tua área? 

 

EJ – Bem, como foi isso. Essa história da reestruturação do desenvolvimento é uma proposta 

que o Akira trouxe a partir da dificuldade de ter um chefe de departamento envolvido com 

as questões cruciais do desenvolvimento, que era a Jussara Nascimento, que era a chefe de 

departamento, e por ter sido uma pessoa pouco atuante como chefe de departamento, que as 

pessoas do departamento questionavam essa posição. Aí isso veio de encontro a uma vontade 

do Akira de criar um desenvolvimento mais atuante e de botar uma pessoa lá que pudesse 

representar uma perspectiva inovadora dentro da instituição. Nessa idéia de criar uma 

discussão em cima do desenvolvimento, ele criou um grupo que era a Gerência de Projetos. 

A gente discutia, as pessoas que estavam, que aí eu era chefe... Eu sou chefe de laboratório. 

Existem os laboratórios que centralizam os projetos, que é o meu laboratório, o Laboratório 
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de Virais, o Laboratório de Monoclonais, hoje o Laboratório de Imunologia, que ainda é 

pequeno. Então, basicamente, Virais e Bacterianas, que era o DEDET. Aí, com a idéia do 

Akira de que isso não sustenta uma instituição de futuro, ele criou uma nova perspectiva, que 

seriam os biofármacos, e deu uma cara aos reativos, também de desenvolvimento. Então, 

para que a instituição pudesse ter uma visão de futuro, ela teria que ter quatro áreas de 

desenvolvimento: vacinas bacterianas, virais, reativos e biofármacos. Essa discussão 

começou a coisa de um ano atrás, em cima da idéia de criar um cenário que pudesse evoluir 

para criar uma estrutura mais sólida para Bio-Manguinhos. Para isso precisaria ter um chefe 

de departamento que tivesse cabeça suficiente e que fosse uma pessoa envolvida com a 

instituição, para criar esses quatro setores e apoiá-los para que eles pudessem se estruturar. 

E numa discussão antes, era chefe de departamento. Há um ano atrás ele estava muito 

reticente quanto ao vice. A história do vice surgiu porque a coisa aumentou muito. Então, um 

chefe de departamento não seria suficiente para gerenciar quatro áreas que em si teriam 

programas enormes de longo prazo, né? Então, a gente começou a discutir. A gente discutiu 

isso com as pessoas todas de desenvolvimento e foi dentro da discussão do desenvolvimento 

que surgiu a idéia de um vice de desenvolvimento, que teria o apoio dos gerentes de 

programa. 

 

WH – Quer dizer, só tinha outros vices? 

 

EJ – Só tinha a vice de produção. 

 

WH – De produção? 

 

EJ – É, e tinha... 

 

WH – Quer dizer, era o diretor de Bio-Manguinhos e a vice de produção? 

 

EJ – E tinha mais uma vice, que era a Gestão também. E aí, ele criou a possibilidade de ter 

um vice de Desenvolvimento e, parece, que um vice de Qualidade. No estatuto parece que 

não têm esses dois vices, de Desenvolvimento e de Qualidade. Ele está tentando... não sei 

nem se...  

 

WH – Criá-los, né? 

 

EJ – Criá-los. 

 

WH – Mas vocês que propuseram isso? 

 

EJ – É. Dentro dessa nova perspectiva de ter quatro áreas e com personalidades muito 

diferentes. Porque reativos é uma coisa, biofármacos é outra, vacinas bacterianas não é tão 

diferente de virais. A princípio estava-se querendo fazer três: uma de vacinas, uma de 

reativos... Eu, sinceramente, não sei por que viraram duas. Acho que é porque Marcos Freire 

é virais e eu sou bacterianas. E aí eles quiseram colocar porque é onde tem o maior número 

de projetos, em vacinas virais e bacterianas, que é o perfil da unidade. As outras são áreas 

menores, mas com o decorrer do tempo a tendência é crescer. Tanto é que ele dividiu o 

reativos. Agora tem produção e desenvolvimento, antes era junto. Então ele está construindo 
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uma perspectiva de futuro. A vice teria o apoio dos quatro gerentes de programas e, com isso, 

ela poderia agir como uma vice, fazer as interlocuções, fazer os parceiros, discutir com os 

parceiros, fazer todo o papel de um vice. 

 

WH – E como é que o nome do Galler surge para ocupar esse cargo? 

 

EJ – Ah, eu não sei. 

 

WH – O Akira que... 

 

EJ – Eu acho que foi idéia do Akira, eu não sei. Isso aí eu não sei, não participei, não sei. 

Mas eu sei mais ou menos, porque o Galler é um pesquisador do IOC, que trabalha com Bio-

Manguinhos há muito tempo. 

 

WH – Há muito tempo, pois é. 

 

EJ - Em vacinas virais, com dengue, e é uma pessoa que já tinha uma familiaridade com Bio-

Manguinhos. 

 

WH – Mas tinha outros candidatos a ocupar esse cargo lá em Bio-Manguinhos? 

 

EJ – Não, que eu saiba não, que eu saiba não. Pode ser que tivesse, mas não sei. 

 

WH – É ele que convida você para ocupar a gerência? 

 

EJ – O Akira? 

 

WH – Não, o Galler. 

 

EJ – Não, a gente foi designada antes do Galler. 

 

WH – Ah, é? 

 

EJ – É. 

 

WH – Pelo Akira?  

 

EJ – É, porque era uma coisa meio... 

 

WH – Olha só! 

 

EJ – É, já era, já era assim, não teve nenhuma... 

 

WH – Mudança? 

 

EJ – É. 
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CT – Como era chefe de laboratório, automaticamente... 

 

EJ – É. Não teve nenhuma coisa incrível não. Já era assim, já era virais, bacterianas... A 

inovação foi criar o grupo de biofármacos e dividir o setor de reativos, que é uma coisa mais 

recente, e separar do desenvolvimento. Trazer o desenvolvimento de reativos para a vice. A 

divisão do setor de reativos foi depois do Ricardo. É. 

 

WH – Foi o Ricardo que fez, digamos assim? Ele como vice? 

 

EJ – É, é. 

 

WH – E na tua área, que projetos ou que iniciativas você acha que têm futuro, que têm 

perspectivas? Ou seja, como gerente do Programa de Bacterianas, no que você apostaria? 

Que perspectivas você imagina para essa área? 

 

EJ – Eu acho que a gente tem uma perspectiva muito interessante atualmente, que é a vacina 

de pneumo, uma vacina que é prioridade do Ministério. O Ministério gasta muito dinheiro 

com a vacina em idosos. É a vacina polissacarídica para Streptococcus pneumoniae, que é o 

agente de pneumonia. É uma prioridade do Ministério. É uma vacina que pode ser obtida em 

curto prazo. Existem algumas perspectivas com essa vacina, existem pelo menos três 

produtos que Bio-Manguinhos pode investir: um a curto prazo, uma a médio prazo e outra a 

longo prazo. É uma vacina que incorpora tecnologias modernas. As perspectivas são 

perspectivas que absorvem muitas coisas, trazem novas áreas de pesquisa. Então eu aposto 

nesse novo projeto. Agora, o nosso laboratório tem muitas perspectivas, porque como eu sou 

uma pessoa que tem uma personalidade meio empreendedora, eu sempre quero fazer as 

coisas novas. Então todas as idéias, eu sempre quero fazer, quero sempre experimentar lá. 

Então, o LATEB é o piloto da BPL. As vacinas para o teste clínico são do LATEB. Toda 

essa área da Gepro... eu assumi completamente a proposta de mudança, então a gente mudou 

tudo lá. Então, sob a minha coordenação, eu vejo que eu tenho... 

 

WH – Mudaram tudo o quê? 

 

EJ – Assim, dentro do laboratório, a gente mudou a maneira de gerenciar. 

 

WH – Como assim? Conta um pouquinho para nós. 

 

EJ – Ah, muita coisa. Porque eu acho muito interessante essa idéia das gerências de projeto 

e tirar um pouco essa coisa centralizadora dos chefes de laboratório, porque eu acho que fica 

muito em cima da pessoa que está à frente. Hoje tenho uma equipe multidisciplinar. Tenho 

engenheiro químico, químico, farmacêutico, biólogo. Eu tenho pessoas de nível médio. 

Tenho um monte de profissões várias. Acho que a Gerência de Projetos permite que você 

possa investir em muitas pessoas. É como se você pudesse criar as pessoas qualificadas e que 

possam assumir qualquer função a qualquer momento. 

 

WH – Criar lideranças? 
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EJ – Isso. Eu não preciso ficar só, entende? E isso dá espaço para que eu possa estudar outras 

coisas. Porque esse negócio de ficar chefe de um setor, a não ser que a pessoa tenha perfil 

para isso. Tem gente que tem perfil para isso, ficar ali, centralizando e coordenando só, com 

um monte de gente pendurada na sua saia. Isso para mim é uma coisa que não é o que eu 

acho legal. Eu acho legal você poder qualificar todo mundo, as pessoas assumirem, fazer uma 

gestão democrática para todo mundo ter responsabilidade. Todo mundo ter um pedaço de 

participação na gerência. E a Gerência de Projetos faz isso, porque cria núcleos onde você 

tem o gerente de projeto que tem acesso a financiamento, que faz o planejamento, que 

aprende a planejar, aprende a dar resultado, aprende a divulgar os seus resultados. Porque 

normalmente a estrutura é assim: o cara está lá, o pesquisador, dá para o chefe o resultado, o 

resultado é o chefe que divulga. Eu acho uma coisa arcaica, é uma coisa que não tem nada a 

ver, sabe? Eu acho que hoje em dia você tem que trabalhar em parceria. Então, a Gerência 

de Projeto traz uma idéia totalmente diferente que achei muito boa, muito interessante. Só o 

fato de o Akira ter trazido a Gerência de Projeto já foi o suficiente para a gente criar um nível 

de discussão ótimo do laboratório. Então, eu acho que essa perspectiva do... Existe um espaço 

que pode fazer essas tentativas, entende? Então, agora a idéia legal é fazer BPL, que é um 

sonho que eu tenho, porque eu quero que as pessoas sejam... não as pessoas, mas os projetos 

têm que ser monitorados. As pessoas têm que dizer porque é que não fizeram, o que é que 

deu errado, o que é que não deu. E eu também tenho um lado meio de mãe, então eu quero 

que tenha uma estrutura que perpasse isso. Então: “Ah, o fulaninho não fez. Mas coitado, ele 

não tem dinheiro, ele é um ‘fodido’”. Então, a gente também tem essa prática. Tem que ter 

uma estrutura na instituição que você não tenha possibilidades de usar esses mecanismos, 

que você possa ter controles equivalentes para tudo e que existam regras para você poder 

avaliar os resultados, entende? Eu acho que a Gerência de Projetos que ele está propondo traz 

esse potencial e o laboratório está aberto a isso, sabe? 

 

WH – Isso é uma coisa que está sendo implantada em todos os laboratórios ou vocês são 

pioneiros? 

 

EJ – Olha é assim: teoricamente está sendo implantada, mas tem uns lugares com maior 

dificuldade do que outros. Porque é uma coisa interessante, porque você também tem que 

lidar com essa coisa do poder, não é? 

  

WH – E distribuir, né? 

 

EJ – É. Como eu acho que a estrutura da Fiocruz é muito em cima de pessoas... Bio-

Manguinhos também é assim. Então eu acho, inclusive, que o futuro de Bio-Manguinhos... 

Isso tem que acabar em Bio-Manguinhos! Porque quando eu falo que Bio-Manguinhos é um 

híbrido, acho que ainda têm muito isso, as coisas em cima das pessoas. Isso é um processo, 

não muda de um dia para o outro, mas eu acho que tem que mudar. Não pode ser só aquela 

meia dúzia de dois ou três, sempre as mesmas pessoas, sempre as mesmas opiniões, sempre 

as mesmas discussões, entende. Tem que... 

 

WH – Renovar, né? 
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EJ – É, mexer, ouvir as pessoas, trazer as pessoas novas. E se você não cria uma estrutura 

assim, é meio balela, porque fala, fala, fala que muda, mas até mudar tem que mexer com as 

pessoas. 

 

CT – Porque é uma questão de sucessão mesmo também, das pessoas que são... Por exemplo, 

eu tenho um cargo de gerência, um cargo de direção, ou mesmo assim, substituição na direção 

hoje do Akira, que tem esse perfil todo. Quando as pessoas não são formadas de uma forma 

como você está falando agora, como é que fica essa questão da sucessão? 

 

EJ – É, eu acho que isso também. Quer dizer, eu não consigo ver ninguém que possa ficar no 

lugar do Akira. Agora, isso para mim é um... Eu entendo, acho compreensível diante desse 

quadro todo, que eu acho que é pouco tempo para a coisa ser consolidada, o caos que era 

antes dele e toda essa estrutura, porque Bio-Manguinhos tem que ser auto-suficiente 

financeiramente, tem que ter um número grande de produtos, tem que ter uma perspectiva de 

produtos que sustentem Bio-Manguinhos. Tem que ter uma estrutura financeira produtiva. 

Então eu acho que é normal ainda que o Akira seja... mas o Akira está com 60 e tantos anos, 

daqui a pouco ele não vai querer mais! Então as pessoas têm que vir, mas não são... Eu acho 

que pode ser em cima dessa estrutura personalista que ainda convive na instituição, né? Não 

tem uma pessoa para... Por exemplo, não tem um vice de Qualidade. Precisa de um vice de 

Qualidade. Um dos grandes nós de Bio-Manguinhos é o Controle de Qualidade, que no meu 

modo de ver é péssimo! Se não mudar, não tem perspectiva de ter uma instituição moderna. 

Tem que mudar o controle de qualidade. Tem que ter gente qualificada, com outras 

experiências, que tenha outra visão, que venha de fora, que saiba o que é indústria. Não 

adianta ter o controle do jeito que tem, não funciona. Então, não tem. Quem é que vai botar 

para vice de Qualidade? Tem que ser um cara que tenha o perfil para isso. Mas aí não tem, 

bota o fulaninho que está ali do lado, entende, que eu já sei, que ele já ofereceu lá para uma 

pessoa que não tem nada a ver. Onde que o Akira está com a idéia? Eu, por exemplo, nunca 

vou poder ser uma vice de Qualidade [risos], nunca, não sei nada disso, não posso! Tem que 

ser uma pessoa que tenha experiência, que tenha conhecimento, entende? E aí, o que 

acontece? Não tem porque não pode pagar o salário, não pode trazer a pessoa da indústria 

privada porque não tem a agilidade para pagar, porque a instituição não sei o quê. Aí bota 

um ou outro que não... que nem o João na qualidade, bota ali um vice de qualidade que não 

tem competência para ser. E aí demora mais não sei quanto, uns 20 anos, para poder mudar. 

Então, eu acho que a gente convive com isso. Agora, se tem essa política matricial, aí você 

amplia as possibilidades de renovação. Você cria a sucessão, como você falou, você qualifica 

as pessoas. E fora que você também fica querendo fazer outras coisas. Eu quero fazer outras 

coisas também, sabe? Ah, eu acho um saco esse monte de gente pendurada na minha saia. 

Detesto, sabia? Estou de saco cheio. 

 

WH – Quer fazer pesquisa? 

 

EJ – Ah, eu quero. Então eu quero que as pessoas sejam autônomas! Enquanto não tem gente 

autônoma fica lá, neguinho pendurado na sua saia. E aí você não faz o que você quer fazer, 

ou outras coisas. 
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CT – No geral, na unidade, como é que foi a implantação dessa nova visão matricial? Você 

falou muito do seu laboratório. No geral da unidade, como é que você vê isso? As pessoas 

estão entendendo esse processo, estão aceitando, cooperando? Não? Tem resistências? 

 

EJ – Ah, eu acho que tem. 

 

CT – E por quê? 

 

EJ – Por isso que eu falei, eu acho que mexe com o poder, mexe com... mais com poder, eu 

acho, e as pessoas não... É difícil, é difícil. E mexe com o novo. Essa é uma coisa que me 

persegue há milênios, sabia. É uma ciosa que eu vejo desde a época que trabalhava na 

Brahma, a dificuldade que as pessoas têm de arriscar. O ser humano tem dificuldade de 

arriscar. 

 

WH – De lidar com o diferente, né? 

 

EJ – É, de mudar, de aceitar uma idéia nova. É muito difícil! E assim, tem uma estrutura que 

sustenta isso. Na empresa privada não tem jeito, porque se você não for em busca do novo 

você acaba. Agora, na instituição pública não, não precisa, não tem lucro, não é? Neguinho 

fica ali encostado, pode dizer que não quer e não quer! Isso é uma coisa que me angustia 

porque eu acho que ainda é assim. Se você trabalha, se você produz muita coisa, você também 

não faz, dá no mesmo. Lógico que não é assim, tem umas pessoas que aparecem. Mas se 

você for olhar, ter uma visão macro, é assim ainda. Tem pessoas como eu, que ganham a 

mesma coisa que eu, que têm um cargo de gerência e que não saem daquele quadrado ali, e 

fica ali. Por exemplo, o que eu falei do controle, é impossível! Tem pessoas ali que estão ali 

desde 70 e não podem sair. Então, o que acontece? Não muda, não muda! 

 

CT – Não podem sair para formação também, é isso? 

 

EJ – Não, não podem ser trocadas, porque não servem, não servem! 

 

WH – Não podem ser demitidas, né? 

 

EJ – É, não serve, não serve! E o fato de a pessoa não servir, me obriga a fazer coisas que só 

ela deveria fazer. Eu faço um monte de coisas que não são de minha responsabilidade porque 

o controle não faz, porque não tem competência para fazer. Agora, está errado porque eu vou 

demorar um ano para fazer uma coisa que eu não sei. Vou aprender, vou fazer... É ou não é? 

Ao passo que se eu tiver ali uma pessoa que saiba fazer, ela faz para mim em um mês! Para 

que é que eu tenho que fazer? Então, isso amarra a instituição. 

 

WH – Emperra, né? 

 

EJ – É, você não anda, não anda! Como eu digo, por exemplo, agora a gente vai envasar a 

vacina. Eu vou envasar a vacina, eu vou lá envasar a vacina, entende? Tem cabimento isso? 

Não tem. Eu tive que fazer a prova de entrar, a sala limpa, aprender a fazer, porque não vão. 

Sabe? Então, tem coisas assim absurdas! 
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CT – É, isso pela estrutura matricial jamais poderia acontecer, né? 

 

EJ – Jamais. 

 

CT - Porque o projeto vai passando por laboratórios... 

 

EJ – Claro. 

 

CT – ... até chegar no envasamento, com a estrutura e a equipe do envasamento. 

 

EJ – E você tem que fazer reunião multidisciplinar, você tem que dar atribuições específicas 

a cada um. As pessoas têm que fazer, assumir e fazer. Mas é como eu digo, é um processo. 

Isso demora anos, demora. Pelo menos tem a idéia, tem a discussão, né? 

 

CT – Posso mudar um pouquinho? 

 

WH – Pode, para mim eu acho que a gente está chegando no fim. 

 

CT – É, tem mais duas questões, é. 

 

WH – Você tem perguntas? 

 

CT – A gente falou um pouquinho dos protótipos, e a planta dos protótipos vem junto com a 

planta de biofármacos. E aí você falou um pouco dessa mudança de ir para Jacarepaguá ou 

não e tudo o mais. Como é que você vê isso em relação ao biofármacos? Como é que foi essa 

discussão dentro da unidade ou dentro da Fiocruz? O que você pensa em relação a isso? 

 

EJ – É, a idéia da planta de protótipos... Primeiro o projeto surgiu por causa da planta de 

protótipos, que tem, acho, uns dois anos já isso. Só que nesse ínterim veio a idéia dos 

biofármacos, que é uma transferência de um grupo cubano, né? Então, precisou fazer um 

projeto de planta para que pudesse ser absorvida a tecnologia que vai ser repassada para Bio-

Manguinhos. E também, nesse mesmo tempo, tem uma discussão perene sobre a produção 

de reativos, que nunca tem espaço suficiente. Então, aí o que acontece? Vira um quebra-

cabeça. A idéia inicial era fazer um prédio de protótipos, que de repente já o dinheiro e o 

objetivo não são os iniciais, porque o protótipo começou com o Marcos Oliveira, que vendeu 

a idéia de protótipo. Na realidade, ele queria fazer a vacina de pneumo lá noss protótipos. A 

idéia realmente era essa. Então, o dinheiro que foi destinado já não dava, porque já tinha que 

fazer protótipos, mais biofármacos e mais reativos, aí virou um monstro, né? Então vamos 

fazer um prédio com quatro andares, cada andar para uma pessoa, ou cada andar para uma 

coisa. E assim a gente vende o pacote todo e faz. É assim que as coisas funcionam no país, 

né? Vai o quê? Vai licitar três prédios? Nunca vai conseguir. Então, o Akira veio assim: 

“Não, então vamos fazer um prédio só”. Fizeram não sei quantos mil projetos. Já é o projeto 

‘n’ que já está, entende? Então começou um mega projeto com não sei quantas mil linhas. 

Mudou, foi diminuindo, para poder absorver o biofármacos, que é uma idéia super legal. 

Então, ele vai também tendo que adaptar as coisas ao cenário de dinheiro, de financiamento, 

de possibilidades. Agora, essa história de ir para Jacarepaguá é porque existe na instituição, 

com o CDTS, uma discussão se reativos tinha que ficar em Bio-Manguinhos, se biofármacos 
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não tinha que ir para Far-Manguinhos também. Então aí começam a discutir coisas que...  

Veio a idéia lá de Bio-Manguinhos, mas a idéia não tinha que ser lá, tinha que ser em outro 

lugar, entende? Então, começa essa discussão. O Paulo Buss vendeu um pouco essa idéia de 

ter que ocupar Jacarepaguá. Eu não conheço, mas dizem que é uma estrutura imensa! E de 

uma certa maneira, eu vejo pelo lado de Bio-Manguinhos: foi idéia do Akira, que correu atrás 

de tudo. Então é de Bio-Manguinhos a idéia! Agora, por que não? Não estamos numa 

instituição, né? Não tem mais a ver com Far-Manguinhos, biofármacos? Sabe, eu não vejo 

motivo para não discutir. Agora, isso aí está misturado com um monte de políticas, interesses, 

que aí eu já não sei. Se me perguntarem assim, uma pergunta bem objetiva: “Você acha que 

biofármacos poderia ter a ver com Far-Manguinhos?” Poderia, é biofármacos. Só que é um 

produto produzido por microorganismo, então tem a ver com Bio-Manguinhos também. Lá 

em Far-Manguinhos vai ter fermentadores, tudo isso. Então não sei, eu acho que a discussão 

começa... Aí é uma coisa meio política, do CDTS, do que o Paulo Buss defende com relação 

a isso. Acho que foi por aí. Mas aí o prédio, a estrutura ficou assim por causa de dinheiro, do 

BNDES, que tinham tanto. Aí, vamos fazer tudo junto, vamos ver se a gente consegue fazer 

as duas coisas ao mesmo tempo. 

 

WH – O projeto foi aprovado? 

 

EJ – Ainda não. 

 

WH - De construção? Não, ainda não? 

 

EJ – Não, ainda não. 

 

CT – Tem mais duas questões só para a gente poder fechar. Você falou muito de formação, 

de quando você chegou em Bio-Manguinhos e não tinha possibilidade das pessoas saírem 

para fazerem mestrado. Agora tem dentro de Bio-Manguinhos a idéia do mestrado 

profissional. Como é que você enxerga isso dentro de uma nova idéia? 

 

EJ – Eu achei ótimo. O mestrado profissional tem um nível excelente, é muito legal, muito 

legal. Foi ótimo, qualificou inclusive os gerentes que não tinham o mestrado. Porque hoje, 

no mundo, é impossível uma pessoa, um gerente, não ter uma qualificação um pouco melhor, 

porque inclusive as pessoas que hoje são... que são gerentes de Far e Bio-Manguinhos, que 

vêm de antes de mim, são pessoas que fizeram faculdades em cursos muito fracos, pessoas 

que não estudavam há muito tempo. Então, a primeira turma foi exatamente para fazer uma 

reciclagem dessas pessoas, fazer com que essas pessoas estudassem e foi assim... É uma idéia 

muito legal, eu acho. 

 

CT – Ela vem no bojo dessa coisa de toda mudança do desenvolvimento tecnológico de Bio-

Manguinhos? 

 

EJ – Não, essa história aí não é no desenvolvimento, mas sim em qualificar os gerentes, que 

nem todos os gerentes... Aliás, a maioria das pessoas da primeira turma não era de 

desenvolvimento tecnológico. Porque, por exemplo, as pessoas que trabalham comigo, todas 

têm mestrado e algumas já estão fazendo doutorado. Mas é isso também, o Akira também 

quer aumentar o número de pessoas com mestrado, o número de pessoas com doutorado.  
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WH – Mas eu queria te perguntar, você está falando que a instituição até um certo ponto não 

estimulava, mas você conseguiu fazer o doutorado já como funcionária de Bio-Manguinhos. 

Você teve muita dificuldade para conseguir esse tempo? 

 

EJ – Ninguém nem sabia. 

 

WH – É, não tinham o menor interesse? 

 

EJ – Não, porque é como eu disse para você quando você perguntou. 

 

WH – Não tinha horário, você não tinha que cumprir horário? 

 

EJ – Eu nunca tive chefe, nunca, nunca. Agora eu tenho chefe, mas eu nunca tive chefe. 

Ninguém nunca disse para mim o que eu tinha que fazer, nunca. 

 

WH – Mas você fez onde? 

 

EJ – Fiz aqui. 

 

WH – No IOC? 

 

EJ – É, e não saí para fazer doutorado, continuei trabalhando e fazendo doutorado, e não 

mudou nada. Fiz com um trabalho que eu fazia com a meningite. Trabalhava lá direto, igual, 

não mudou nada. Mas é o que eu estava dizendo: acho que as coisas só não acontecem, muitas 

vezes, porque as pessoas não vão atrás, entende? Porque eu acho que nada é problema até 

que o problema apareça, entende? Então, eu acho que isso também tem um pouco de coisa 

retrógrada, antiga... Retrógrada mesmo. Ninguém arrisca. Eu nem disse para ninguém que eu 

ia fazer, nada, entende? E eu estou lá todo dia, de oito e meia da manhã até nove horas da 

noite quase. Eu acho que as coisas são... Você consegue, depende de como você apresenta as 

coisas para as pessoas. Eu acho que isso em qualquer lugar é assim, né? 

 

WH – Quer dizer, na verdade, o pessoal da produção é que tinha problemas maiores para se 

afastar da produção em função de ter uma necessidade de presença física. Esse mestrado 

talvez tenha sido uma forma de resolver esse problema e titular as pessoas. 

 

EJ – É, mas isso que eu falei foi na outra gestão do Akira, que ele não deixava ninguém sair. 

Eu entendo que na época ele tinha que estruturar Bio-Manguinhos. Então ele pegou gente em 

tudo quanto era lugar. A primeira coisa que ele falou... Para a Malu mesmo, a Malu estava 

fazendo mestrado, ele falou: “Você sai do mestrado para trabalhar aqui”. Ela saiu do 

mestrado. 

 

WH – Foi. 

 

EJ – Quando ela entrou. 

 

WH – Quando ela entrou. É, ela contou para mim. 
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EJ – Ela saiu. Ele falou: “Com o mestrado não, pode largar. Você vai para o Japão”. Mandou 

ela para o Japão. 

 

WH – Uma semana depois, não é? 

 

EJ - Uma semana depois, ela recém casada, com filho pequeno, ou estava grávida, sei lá. 

Uma coisa completamente a cara do Akira [risos]. Mas ele também muda, ele mudou. Ele 

viu que as coisas não são assim, tem que mudar. 

 

CT – Como você falou muito dessa coisa da visão da empresa que você tinha antes, uma 

coisa de empresa privada, teve uma parte em que você falou: “A Fiocruz tem dinheiro para 

produzir”. Aí eu queria te fazer uma pergunta da seguinte forma: A Fiocruz, Bio-Manguinhos 

tem condições de igualdade de concorrer com uma empresa multinacional produtora de 

vacina? 

 

EJ – Multinacional? 

 

CT – Isso.       

 

EJ – Não.  

 

CT – E por que não? 

 

EJ – Ai, ai. Primeiro, porque vacina não entra no Brasil, vacina humana não pode ser 

comprada numa multinacional. Você sabe disso, né? 

 

CT – Como assim? Explica para a gente.                

 

EJ – As empresas multinacionais não podem vender vacina no Brasil porque tem que passar 

pelo Ministério. A não ser que você não tenha... não pode ter uma empresa produtora de 

vacina no Brasil, é isso, multinacional, não pode. Agora, em termos de condição de estrutura, 

não tem a menor comparação uma GSK com Bio-Manguinhos, né? 

 

WH – Você foi, né? O que é que te chamou a atenção quando você foi à GSK? 

 

EJ – Uma quantidade... 

 

WH – Você ficou... 

 

EJ – Além de ter uma estrutura... 

 

WH – O que te impressionou? 

 

EJ – Assim, por exemplo, o prédio de desenvolvimento é o centro. 

 

WH – É, né? 
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EJ – É o centro. Inclusive ele é todo de vidro, ele tem uma super arquitetura, exatamente para 

você olhar para ele, porque a GSK é o desenvolvimento. Ela só é o que ela é, porque ela é 

desenvolvimento. 

 

WH – Porque ela investe pesado em desenvolvimento. 

 

EJ – Em desenvolvimento. Agora, você pode estender isso a outras áreas no país, que não é 

só vacina, não são só vacina. Então, primeiro é uma outra visão de mundo, de tudo. A GSK 

compra desenvolvimento, ela faz, ela financia na universidade, ela financia em outras 

empresas, ela tem um leque de opções absurdo. E tem uma estrutura... nem é uma estrutura... 

Por exemplo, a planta industrial, não sei se vocês conhecem. O laboratório de produção de 

vacina Hib que tem aqui é 200 vezes melhor do que o da GSK. É lindo! É maravilhoso! É 

uma coisa, maravilhoso. Não chega nem aos pés da planta - eu fui lá - em termos de estrutura 

de prédio, a produção. Tudo de aço, é uma maravilha. Agora, não é isso que faz de você uma 

pessoa, uma empresa competente. É toda essa estrutura de base, de investimento, de 

qualificação. Todos têm mestrado. A quantidade de PhD na empresa é um absurdo! O 

conhecimento... O que eu digo é que você não compete não é por causa de grana, você não 

compete por causa do valor do conhecimento, o valor da pessoa, é isso. 

 

WH – A gente está chegando ao fim dessa entrevista. 

 

EJ – Ah, que bom. 

 

WH - A gente queria saber se você tem mais alguma coisa que você queira dizer. 

 

CT – Alguma coisa que a gente não tenha tocado. 

 

WH - Algum tema que a gente não tenha tratado, ou alguma coisa que você queira acrescentar 

ao seu depoimento. 

 

EJ – Não.  

 

WH – No mais, a gente só pode te agradecer muitíssimo. Foi ótimo o depoimento. 

 

EJ – Foi um prazer. 

 

WH - Foi um prazer fazer essa entrevista contigo. 

 

EJ – Ah, que bom. 

 

WH – Obrigada. 

 

EJ – De nada.  

 

                             


