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Data: 02/03/2004 

 

 

Fita 1 - Lado A 

 

 

CF - Vamos iniciar então nossa primeira entrevista com o Dr. Eduardo Costa para os 

pesquisadores da Casa de Oswaldo Cruz, Cristina Fonseca e Paulo Elian pro projeto sobre 

os 50 anos da ENSP. Eduardo, vamos começar então. Rapidamente a gente queria que 

você falasse um pouco assim, você nasceu no Rio Grande do Sul, né? Você... sua família 

é toda de lá?  

 

EC -É. Bom, isso bem resumido, né? Meu pai era médico. Era médico e professor da 

faculdade. Ele tinha uma clínica muito importante, isso em Porto Alegre, numa cidade 

que eles chamavam Medalhão né.  E eu estou falando isso porque havia uma expectativa 

d’eu me formar e ir pra o consultório do meu pai.  

 

CF - Ele era clínico?  

 

EC -Era clínico. Endocrinologia e nutrição. E ele eu acho que ele também alimentava essa 

expectativa, mas a vida vai jogando a gente pra outro lado. Primeiro na verdade entrei na 

faculdade porque eu queria fazer cirurgia plástica, eu sempre gostei de coisas assim meio 

artes e tal. E comecei, ajudei bastante a cirurgia plástica, mas aí entram os acontecimentos 

da década de 60 no Rio Grande no Sul e no Brasil.   

 

CF - Que ano você foi pra faculdade?  

 

EC -61.  

 

EC -61. Então em 61...  

 

PE - É um ano quente.  

 

EC -É um ano quente.  

 

PE - (risos)  

 

EC -E eu entrei direto e acabei sendo logo no meio do ano, acabei sendo vice-presidente 

do centro acadêmico, da época. Bom, e aconteceu... então tem esse episódio que 

aconteceu que o, já em 61 ia ter o episódio da renúncia do...  

 

PE - Jânio.  

 

EC -Do Jânio. E o nosso presidente estava viajando pra Santa Maria, porque havia um 

congresso da UNEM, União Nacional de Estudantes [de Medicina], então eu fiquei com 

a atribuição naqueles acontecimentos acompanhar e foi uma imersão muito rápida e muito 

importante nos acontecimentos de 61. Fiquei no comitê dos estudantes... aí tem umas 

histórias muito... eu me envolvi.... terminei me envolvendo em política estudantil etc., e 
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junto com a política nacional no primeiro ano da faculdade. Isso acabou me levando a um 

certo momento de revisão de destinos profissionais, principalmente depois de 64.  

Começou em 64 que as portas políticas claramente estavam... foram se fechando... acabei 

preso em 69, aquelas coisas do estudante da época. E aí eu pensei de como que eu podia 

compatibilizar... meus interesses profissionais com os meus interesses políticos.  

 

CF - A sua atividade política sempre foi em Porto Alegre?  

 

EC -Sempre lá.  

 

CF - Você não saiu de Porto Alegre?   

 

EC -Não, sempre lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Esse é um capítulo todo que 

eu gosto muito, mas não é nosso tema aqui. Eu só uso o tema no sentido do que que me 

levou, o que eu acho que interessa, a fazer saúde pública, né?  

Então foi uma decisão digamos política também. Quer dizer, eu resolvi meio na 

expectativa contrária de todo mundo. E, na época, pelo menos no Rio Grande do Sul, mas 

não era só no Rio Grande do Sul... Tem assim umas passagens engraçadas... os colegas 

sabiam que eu era uma pessoa que tinha uma formação, não era dos atrasados na turma. 

Enfim, o que me levava decidir fazer saúde pública?  

 

PE - Porque não era uma opção natural.  

 

EC -Não.  Normalmente ia fazer saúde pública, o pessoal que estava lá, era o cara que 

não dava pra mais nada, era um conceito, um pré-conceito. E eu me lembro que eu fiz 

toda a faculdade... quando eu decidi fazer saúde pública, eu tinha passado pela cadeira de 

medicina preventiva e tal, que tinha na faculdade. Eu não tinha dado a mínima, eu ignorei. 

Sabia a cara do professor assim por acaso, sabe? 

 

CF - Quem dava aula, você lembra?  

 

EC -Hernani. Depois eu descobri que ele era um bom cara, um bom, ele sabia um pouco 

das coisas (ri), sabe? Não era mau professor, mas não havia nenhuma motivação na classe 

pra aquilo. E na hora que eu fiz esse curso, acho que era no 3º ano de faculdade, eu ainda 

não estava com nenhuma perspectiva de me meter com saúde pública, e, portanto, ignorei. 

Então essas coisas que passaram por mim às vezes me tornaram uma pessoa com certas 

também visões que não é na escola que a gente aprende, as motivações são outras... eu 

tenho muito... como professor acho que eu funcionei bastante assim, falando pros caras: 

“Olha aqui, você tem que aprender com você mesmo...”. Enfim, eu quero dizer o seguinte, 

que a gente resolveu aquilo e os colegas me perguntavam: “Eduardo...”  - um chegou pra 

mim: “Eduardo, qual é a boca? O que você descobriu nessa de saúde pública? (ri) “qual 

é a coisa, qual é a boca?” Porra. Descobriu alguma coisa aí, né?  Mas, na verdade, aquilo 

criou... e houve outra motivação importante, eu queria registrar que foi a decisiva. Tinha 

outros elementos, tinham muitos elementos. Meu próprio pai, ele sempre dizia uma coisa 

assim ó... quando eu resolvi fazer saúde pública ele ficou contente. Disse: “Pô, eu gostaria 

de ter feito uma coisa assim”, sabe?  

 

CF - Como era o nome do teu pai?  
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EC -Era Rubens Mena Barreto Costa. “Eu gostaria de ter feito uma coisa assim, etc., mas, 

cara, eu precisava ganhar dinheiro, casei muito cedo, então queria uma vida profissional 

mais típica de médico”. Quer dizer, então não houve nenhum desestímulo de eu não ir lá 

pro consultório dele. E ele também dava umas aulas muito boas na área de nutrição na 

faculdade; essa questão da fome no mundo, era muito político. Ele tinha sido do Partido 

Comunista, essas coisas. Então tinha essa... eu, de garoto, fazia campanha pro PC, já 

distribuí cédula com ele, aquelas coisas de garoto mesmo. Bom...  

 

CF - Então por volta do 5º ano que você acha...  

 

EC -Foi.  

 

CF - Aí você optou por saúde pública.  

 

EC -Foi. Foi por aí. Foi no 5º ano eu acho. Foi a partir de 64 comecei a fazer a cabeça pra 

isso... em 65... não tenho certeza que ano que começou exatamente...  

 

PE - Você se formou em que ano?  

 

EC -66. Eu ia falar de dois estímulos que eu achei importante. Eu no 3º ano da faculdade, 

no meu 3º ano da faculdade, eu fiz um concurso público pra técnico de laboratório do 

Instituto de Pesquisas Biológicas, era um instituto do estado como se fosse o...  

 

PE - Noel Nutels?  

 

EC -É. Tipo isso. No fundo era um IOC, era o modelo um pouco do IOC da época, nos 

outros lugares, ta? E passei nesse concurso, era apertado, muita gente e tal, mas evidente 

que eu já estava na faculdade, tinha um pouco de visão e entrei bem no concurso e depois 

se decidia aonde... Aliás, era técnico de laboratório para vários lugares do estado, mas os 

primeiros lugares eu me lembro, ficavam em Porto Alegre. Tinha que ser um dos 

primeiros pra ficar nesse laboratório e eu fui pra lá. E o problema como eu era estudante... 

e o diretor era um cara espetacular, Newton Neves da Silva. E ele pegou os estudantes, 

tinha uns quatro estudantes ali de medicina tal, e disse “Bom, vamos fazer uma coisa, 

vocês não vão poder fazer rotina, que vão ter que assistir aula, não quero que vocês 

percam as aulas, vão fazer, vocês vão entrar na área de pesquisa e aí vocês podem ter uma 

coisa flexível”. E eu entrei direto numa área de pesquisa em pólio, leptospirose, quer 

dizer, isso aí começou também que era pra eu ganhar meu dinheiro, eu queria ser mais 

independente e tal... mas isso influenciou uma primeira imersão nos assuntos de saúde 

pública e de pesquisa.  

Acabei tendo meus projetos pessoais quando eu era estudante, a tal ponto que eu quando... 

não era regra, alguns acreditam que sim, mas no dia que eu me formei, de noite era a 

formatura, de manhã defendi tese de doutorado, naquela época podia, desde que tivesse 

formado, com o material de lá. E uma tese que hoje eu não me envergonho não, está nas 

prateleiras em tudo que é lugar, e tal.  

 

CF - Sobre o que era?  

 

EC -Era sobre leptospirose em trabalhadores de esgoto, no departamento de Chagas...  
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PE - Você fazia o trabalho lá no Instituto?  

 

EC -É. Fazia laboratório, mas fazia tudo também. Bom, era então pegava essa coisa da 

visão política, defender o trabalhador... aquela coisa que estava... e outro aporte 

importante foi uma visita... tinha um professor meu que era amigo do Ernani Braga.  

 

CF - Quem era esse professor?  

 

EC -Era o... o apelido dele era Peixe, Rubem Rodrigues. O Rubem Rodrigues trouxe um 

dia... meu pai também conhecia ele, mas o Ernani Braga morava no Rio há muito tempo... 

ele, na verdade, o Ernani Braga, era do Mato Grosso, nascido em Mato Grosso, mas a 

família dele é do Rio Grande do Sul, e a gente se dava muito com o irmão dele. E a gente, 

eu digo meu pai e tal, e acabei que eu também... nos dávamos bem, moramos uma época 

no mesmo prédio... e o Ernani Braga foi a Porto Alegre a convite, o Rubem Rodrigues 

trouxe pra uma aula de cardiologia, era professor de cardiologia, mas abriu espaço pra ele 

fazer, pro nosso grupo conversar. Ele estava de presidente da ABEM, Associação 

Brasileira de Escolas Médicas, mas era um cara de saúde pública, tinha sido da Fundação 

SESP, ele tinha uma...  

 

CF - Tinha uma trajetória já.  

 

EC -Uma trajetória já, e fez uma palestra... inclusive era muito amigo do Marcolino 

[Gomes] Candau, que era diretor da OMS, e ele fez uma visão um pouco idílica talvez, 

mas muito bonita da saúde pública, das perspectivas, também internacionais... nacionais 

e internacionais.  

 

CF - Uma palestra ele fez pros estudantes de medicina?  

 

EC -É, da nossa turma.  Que ele era amigo... O Newton Rodrigues chamou ele... foi uma 

coisa meio fora de qualquer atividade. E a gente foi conversar com ele. A gente eu digo 

porque nessa altura...  eu acho que era 6º ano isso. Eu acho que já era no 6º ano da 

faculdade... acho que era no estágio do 6º ano. Ele... O Ernani falou: “Ah, indo ao Rio...” 

era no começo do ano... nas férias de julho vão lá conversar comigo.”. Alguns que se 

interessaram. E a gente discutiu muito. Eu tinha mais dois amigos que... três, tinha uma 

patotinha, fechados, coisa de faculdade, fazíamos muitas coisas juntos e eu e mais três, 

inclusive um boliviano, viemos ao Rio conversar com o Ernani nas férias do meio do ano. 

Aí decidimos, os quatro decidiram que iam fazer saúde pública, sem saber o que era, 

“vamos fazer”. Ele disse: “Bom...”  

 

CF - Quem era os outros, Eduardo?  

 

EC -O outro era um muito conhecido que é o Ciro de Quadros... que ficou até pouco na 

OPAS, não sei o que ele está fazendo... eu briguei com o Ciro depois, muitos anos depois 

aqui. (risos) Nós não damos, a gente se dá só formalmente. É... 

 

CF - Quem mais?  

 

EC -O Nilton Arnt, também foi para a OMS e acaba de se aposentar.  
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CF - Nilton, qual é o sobrenome?  

 

EC -A-r-n-t.  

CF - Arnt?  

 

EC - É, andou...  vagou pelo mundo todo aí... trabalhou pela OMS também... e o boliviano 

era o... daqui a pouco eu me lembro... Enrique Rivero Ortiz, Enrique sem H. Enrique 

Rivero Ortiz. A Escola de Saúde Pública estava sendo criada naquele ano de 66, era o 

primeiro ano da nova escola de saúde pública...  

 

CF - Era a integração. Ela vinha funcionando.  

 

EC - Isso tem muita história. Aqueles cursos, naquele local, com uma nova concepção... 

era o primeiro ano, era 66. Estava assim, em construção. A primeira turma mesmo... ia 

ter o mestrado. A primeira turma de mestrado ia ser 67, e aí o Ernani chegou e falou: 

“Bom, vocês vão lá conversar com o pessoal da escola e tal, vê, porque é uma perspectiva 

vocês vão fazer o mestrado lá, vai ter mestrado no ano que vem...” – recém tinha mudado 

pra cá em 66 e tal... e a gente veio conversar com... com quem nós conversamos foi o 

Oswaldo Lopes da Costa, que era o professor de planejamento nessa escola de saúde.  

Aí o Oswaldo e tal conversou com a gente, disse assim: “Olha, a gente vai... gente jovem 

assim é muito pouco comum vir aqui e tal pra um curso assim, mais gente do serviço, já 

antiga, mas quem sabe vocês fazem uma experiência de trabalho antes, porque isso é uma 

coisa que vocês estão vendo um pouco edilicamente (risos), olha não é bem assim... 

(risos) eu acho que vocês deviam trabalhar um ano no que vocês acharem bom. Trabalhar 

um ano em alguma coisa de saúde pública de preferência, e depois vem fazer o curso”. 

Tinha umas bolsas e tal, a gente voltou muito sem saber, mas resolvemos. Aí falamos 

com o Ernani. “Ernani, ele disse que talvez fosse bom a gente fazer uma experiência.”. 

Ele disse: “Não, mas tem gente que faz depois, tanto faz essa ordem, mas tudo bem, vocês 

querem a gente pode ver se consegue alguma coisa na Fundação SESP pra vocês aí, o 

Nelson...” Era o Nelson Moraes...  

 

CF - [trecho ininteligível] 

 

EC - Era o Nelson, nessa época? Não tenho certeza não... O Nelson foi... Não certeza se 

era o Nelson...  

 

CF - Eu tenho a impressão que...  

 

EC - Eu tenho que dar uma aferição... essas coisas passam...  

 

CF - A gente tem como ver isso aí depois.  

 

EC - Mas na Fundação SESP a gente ficou os três. O Olivetto não podia, o Olivetto tinha 

decidido que ele não podia trabalhar, então tinha que fazer o curso direto, era o Enrique.  

 

PE - Ele era fora do país, talvez estivesse...  

 

EC - Ele estudou aqui, mas ele não tinha licença de trabalho...  
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CF - Ah...  

 

PE - De trabalho, só estudo.  

 

EC - É. Depois ele fez o curso aqui então em 67, se naturalizou, casou com uma 

enfermeira que fez o curso também e foi trabalhar em Pernambuco, até se aposentar ele 

trabalhou em Pernambuco, em Saúde Pública. Na secretaria de saúde lá; depois que ele 

se aposentou ele voltou agora para a Bolívia, está lá criando gado.  

 

PE - Fazendeiro.  

 

EC - É, encheu, né?  

 

CF - Aí vocês três então foram pro SESP?  

 

EC - Nós ficamos conhecidos como os três gaúchos. (risos) Bom, servidores da saúde 

pública porque era muito diferente, hoje ver três assim do mesmo lugar, da mesma escola, 

sabe como é? Aquela coisa que a gente andava muito junto.  

 

CF - Tem uma história.  

 

EC - É. uma história anterior e tal. Tem muita coisa que está nessa raiz... todo mundo fala 

quando as pessoas mais velhas e tal... vai ver tudo começou ali naquela época da 

faculdade, todas as coisas estão definidas ali.  É uma coisa fantástica isso. Muitas das 

missões... eu olho pra trás, e quando vejo a história dos outros... o cara fez aquela coisa 

que ele fez lá... quando é um cara assim super importante, marca as vezes, toca música, a 

primeira composição, pode ver que a coisa melhor que ele fez foi naquela fase jovem ali; 

o resto ele vai só polindo um pouco, mas a novidade está ali.  

E a gente fez algumas outras coisas também interessantes que agora me lembrei de uma 

nesse sentido que foi, que ia repercutir muito depois, que eu acho que eu introduzi 

bastante. Na época de 64, naquela tentativa de resistir, como fazer e tal, a gente associou 

muito algumas situações de poder ficar mais forte, era óbvio, e a gente criou nas 

faculdades do Rio Grande do Sul um grupo que eu fazia parte ali, que a gente chamou de 

bloco da saúde, era o bloco da saúde. Tudo que era faculdade relacionado à saúde, 

farmácia tal... a gente construiu uma espécie de entidade, mas não legal, que era de fazer 

a luta política no nosso campo. A gente chegou a publicar em jornal do Bloco da Saúde e 

discutia tudo, sabe como é? E começou uma visão... já existia fora, mas eu quero dizer o 

seguinte: não percebida pela gente que estava sendo um marco de integração, até porque 

os primeiros cursos daqui eram profissão por profissão, era o curso de farmácia para 

farmacêutico e tal... e isso acabou influenciando muita coisa da revisão essa de 

multidisciplinaridade e tal, mas o... o que eu ia falar?  

 

PE - Ia falar da Fundação SESP.  

 

EC - Pois é, os três fomos pro SESP então, chegamos os três pro SESP. A gente saiu de 

Porto Alegre, nós formamos e tal, aquela confusão. Por que confusão? Eu fui orador de 

turma, esse outro... um dos outros que também tinha a mesma... foi, me ajudou a escrever 

o discurso... e a gente... era um discurso... a gente estava com medo de falar aquelas 
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coisas, mas falou, e tal e aquela coisa, achou que também o ambiente era complicado lá 

e aí a gente... tava na hora de sair...  

 

PE - Quase fugidos. (Ri)  

 

EC - É, não era fugido, mas era assim uma certa conveniência sair de lá... (Risos de todos) 

E chegamos aqui no Rio, viemos de carro e tal, viemos de carona com um professor da 

faculdade que ele vinha passar as férias no Rio e fomos fazer saúde pública. Chegou lá 

no SESP passamos um mês aqui pelo menos... aquela época faltava luz, não tinha 

telefone... Agora o mais engraçado, o SESP ficava no 10º andar, um edifício na Rio 

Branco, 10º se não me engano, 12º ...  

 

CF - Ah é?  

 

EC - A gente tinha que subir a pé, porque não tinha luz no Rio, faltava luz todo tempo, 

ninguém queria essa porcaria, uma desgraça! Telefone era fila nas farmácias, não tinha 

orelhão, filas enormes pra falar no telefone. 

Era um negócio que era... falar em SESP eu me lembro sempre... a gente estava em forma, 

cara! Estava em forma, a gente subia mesmo. Subia correndo, sabia? Era a maior farra, 

nós três correndo pra ver quem é que tava em forma. (risos) Aí teve o seguinte..., mas nós 

três queríamos ir pra o Nordeste. O Nordeste era mais cara de revolução. Por quê? Eu 

tinha militado nas ligas camponesas. A gente levou pro Rio Grande do Sul a versão urbana 

que estavam montadas as ligas... que era o MRT. Então tinha uma aproximação com... eu 

queria ir pra Pernambuco porque tinha alguns contatos lá, já tinha sido preso, mas sempre 

tinha aquela coisa de... e então a gente foi no SESP... estava tudo bem e tal... e a gente foi 

fazer... Mas só que o lugar definitivo era depois, então o estágio, a gente ia fazer estágio 

em serviço e eu escolhi... tinha uma unidade que treinava os médicos admitidos, era em 

Pernambuco, em Palmares...  

 

CF - Só me tira uma dúvida, vocês foram contratados como médicos do SESP?  

 

EC - Do SESP. Pra ir trabalhar nas regiões onde não tinha médico.  

 

CF - Tá.  

 

PE - Essa chegada de vocês ao SESP foi pelo Ernani Braga...  

 

EC -Ernani Braga, o Luiz Antônio [trecho ininteligível; falando juntos] e tal...  

 

CF - Fernando foi do SESP também.  

 

EC -O SESP na época era uma família pequena. E já tinham feito curso... quer dizer, o 

Rivera já tinha feito o curso e eles já conheciam também... Quem não conhecia a gente 

direto, já conhecia porque o Rivera falava, o Enrique aquela turminha que fechou e a 

gente já foi com muita expectativa, porque pelo próprio tipo de entrevista, poder 

conversar, era uma coisa meio inusitada pra eles também. A gente logo em seguida caiu 

no gosto daquele povo lá da Fundação SESP. Pessoas como o Orlando Silva, o Oswaldo 

Silva, que eram dois irmãos famosíssimos da saúde pública; o próprio Nelson Morais, o 

cara da educação sanitária, o Nilton... Não, o Nilton não...  
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CF - Nilton Bastos.  

 

EC -Nilton Bastos, a Ermengarda...  Pô, a enfermeira Ermengarda...  

 

CF - Todo mundo [trecho ininteligível]  

 

EC - Ermengarda, cara! A Corinha, a Corinha, pô! A Corinha era um gênio. Era um grupo 

de primeiríssima, primeiríssima...  

 

CF - Me diga uma coisa, como era isso, vocês com essa trajetória política indo trabalhar 

no SESP que é um serviço que era...  

 

EC - Tinha comunista lá dentro, o Wilson era comunista de carteirinha.  

 

CF - Que tem essa visão crítica em relação ao SESP, né? De que o SESP era né...  

 

EC - Não, eu não tinha nenhuma visão crítica em relação... eu não tinha nenhuma visão 

crítica em relação ao SESP e até hoje não tenho.  

 

PE - Essa questão não...  

 

EC - Não, não se colocava não.  

 

PE - Não se colocava.  

 

EC - Até hoje não tem e eu acho que quem fez a visão crítica não sabe nada do SESP, 

aquela turma... O Ernani Braga ficou horrorizado quando viu a tese do Hélio. Cara, eu 

não tenho nada que ver como aquilo era, eu disseco o SESP depois. Tem uma questão de 

tempo também do SESP.  

 

CF - Isso pra gente é importante, Eduardo, porque a gente... quer dizer, eu sei que o SESP 

não é isso, a gente tem trabalhado e levantado muita informação sobre o SESP e pra 

história da Escola, o SESP tem um papel fundamental...  

 

EC -Fundamental. porque os primeiros professores dessa escola [falando juntos] a Escola 

de Saúde Pública era o SESP! Quando a gente entrou... o que fez essa escola mudar foi o 

SESP, porque eles é que seguravam os lugares dos alunos e eles tinham já uma visão 

multidisciplinar, eles já tinham uma visão completamente diferenciada. A visão que saiu 

lá de Hopkins naquele período anterior, era revolucionária, tanto que nunca foi absorvida 

nos EUA, nunca pode ser. Sabe? Era completamente diferente.  

 

CF - Mas é importante pra gente. Eu só queria saber se na época tinha... vocês tinham 

alguma...  

 

EC - Absolutamente. Pelo contrário, era uma inspiração, era...  

 

PE - Era o lugar.  
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EC - A gente descobriu aquilo, aquilo eu não sabia que existia aquele lugar. Você não 

tinha nada disso: Ah, o SESP...  a gente veio descobrir aqui que era uma coisa do Nordeste 

e da Amazônia e depois que... eu gosto muito do SESP, se pudesse falar sobre o SESP, 

eu falava sobre o SESP. Bom...  

 

CF - Eu também gosto. E acho uma pena.... 

 

EC - Eu acho uma pena... uma das tristezas feitas desse período por gente que não sabia 

nada, o problema... a ignorância é muito problemática, sabe como é? Ela ideologiza coisas 

que não tem, a ignorância que faz isso. O SESP é uma lástima que tenham destruído. Só 

isso.  

 

CF - Então é uma unanimidade, Eduardo, todo mundo que passou pelo SESP é unânime 

em falar isso.  Bom, mas vamos lá, aí vocês...  

 

PE - Foram os três pra Pernambuco?  

 

EC - Não. Aí fomos eu e o Ciro [de Quadros] pra Pernambuco, porque também já não 

podiam treinar mais que dois, ficava pesado pro cara, e Nilton foi pra Bahia. Foi um 

período muito bom, até estendeu porque o período nosso era de 15 dias, mas a gente pediu 

pra estender e ficou mais tempo lá, até pelo fato que nós éramos médicos recém-formados. 

A gente tinha algumas inseguranças também com médico mesmo e eu que tinha me 

metido em política nos últimos tempos, aquela coisa toda, sabe? Queria aprender um 

pouquinho melhor de medicina, (rindo) não tinha feito residência, naquela época não era 

obrigatória e a minha residência é isso aqui: ir pra um serviço de saúde pública. Então, 

era importante ser uma coisa disciplinada... 

 

CF - E vocês foram fazer o que, vocês foram trabalhar aonde?  

 

PE - No estágio?  

 

EC - Aí, pois é, quando a gente chegou, terminou o estágio vieram conversar conosco. 

Disse: Olha...  [trecho ininteligível] 

 

CF - Mas esse estágio foi aonde?  

 

EC - O meu foi em Palmares.  

 

CF - Num centro de saúde do SESP?  

 

EC - Centro de Saúde do SESP. O cara que era o meu preceptor lá, ele já morreu, aliás de 

maneira estúpida. Um cara muito legal, o Homero. Tinha lá um dentista, também em 

saúde pública, em odontologia eu acho importantíssimo, a gente teve aqueles 

ensinamentos fantásticos, sabe? Esse cara eu não me lembro agora o nome dele, mas além 

disso, ele tocava violão, e a gente tocava grandes esbórnias, grandes farras. (risos)... era 

uma cara jovem também esse odontólogo, já era casado, era mais... 

Bom, tivemos o seguinte problema: “Não dá pra vocês ficarem no Nordeste, agora já tem 

faculdade aqui, nós estamos precisando mesmo de médicos na Amazônia. Recém criaram 

uma faculdade, tem uma em Belém, mas recém-criaram lá, então o que vocês acham?”, 
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“Pô, Amazonas?!” Não tinha nenhum interesse na Amazônia na época. “Pô, não dá pra 

arrumar um lugar em Pernambuco? (risos) “Bom, pra falar a verdade, vocês vão pra 

Amazônia.”. (risos) Aí eu falei: “Então está bom! Então nós vamos”. (risos) Aí o seguinte, 

tinha duas vagas no Pará e uma no Amazonas. Eu disse “Então, eu vou pro Amazonas. 

Porque esse cara... já que eu vou pro fim do mundo vou pro começo do fim do mundo, já 

eu vou pra lá.” Aí fomos juntos até Belém. Nos divertimos muito em Belém na Páscoa, 

tinha uns feriadinhos que a gente aproveitava, e tal coisa, fomos pra boates, todas aquelas 

coisas. A gente fazia tudo parecendo que era tudo normal, onde era completamente 

anormal. E fui pra lá. Fiz bons amigos em Pernambuco nesse estágio, conheci o Ciro [de 

Quadros] que depois foi... aí se eu começar a contar tanta coisa... eu me lembrei de coisas 

maravilhosas lá.  O Ariano Suassuna... naquele meio, 45 dias, que eu fiquei lá em 

Pernambuco, naquela idade que você abre tudo.  

 

CF - Está descobrindo, né 

 

EC - Tudo, as pessoas... o Ariano Suassuna me contou numa noite de carnaval, sabe, que 

ele recebeu a gente com tiro de... isso no CAC, (risos) com um tiro de...  

 

 

Fita 1 – Lado B 

 

 

CF - ... Ariano Suassuna recebeu vocês. 

 

EC - É.  Com tiro de garrucha e tal, fez a gente depois...  Passou... sabendo que a gente 

era gaúcho, a gente foi com o primo dele, que era um cara que eu conheci na UNEM, na 

União Nacional de Estudantes de Medicina, um jovem que já era médico, então quando 

eu cheguei lá... procurei quando cheguei, que é o Oscar Coutinho Neto, nefrologista. Eu 

procurei o Oscar e a gente foi lá pra casa do Ariano, de noite, que tinha uma festa lá. Ele 

sabendo que tinha dois gaúchos ali, eu e o Ciro de audiência, ele contou, durante a 

primeira hora, ele contou piada, anedota de gaúcho e pernambucano. (risos de todos). E 

sempre o pernambucano levava vantagem no final. Passou... Bom, depois na segunda 

hora, ele contou todo o livro que ele estava terminando. Isso já tinha bebido... 

 

CF - Que privilégio, hein? 

 

EC - ... que é o livro macro da literatura brasileira, né? A gente teve esse privilégio de ter 

ouvido antes de ler, que é A Pedra do Reino. Eu me lembro da gente falar: Era o 

memorial? Será o memorial? Aí falava como era o negócio na idade média e tal e como 

é que aquilo foi trazido da cultura de lá e tal. Bom, então teve esses lances assim lá que a 

gente... e também em Belém em quatro, cinco dias gente – sabe? - conheceu gente pra 

caramba e era muito eles que nos conheciam porque eles ficavam surpresos daquelas 

pessoas assim, cara de garotos – meus retratos daquela época eu era uma criança, né? E 

fomos, eu resolvi ir pra Amazônia e fomos pra Amazônia. Eu cheguei... só que aconteceu 

o seguinte... tudo piada, cara... não vamos entrar na escola nunca, estou te dizendo. (risos) 

 

CF - Não, mas o SESP é importante. 
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EC - (rindo) Já chego assim no no... era Raimundo o nome do diretor... não sei o que 

mais, me recebe. No primeiro dia fui pro hotel... eu conheci um cara que era fiscal do 

INSS, já passeamos em Manaus de noite, estava no avião e desce junto. Fui o primeiro 

dia lá pra trabalhar. Aí o diretor me recebe, disse: “Ah, sim, veio do Sul!  É longe.”. Foi 

pro mapa pra mostrar aonde que era... Aí me mostrou o seguinte: “Vê que coisa 

interessante. De onde você mora até Palmares, até Palmares, Porto Alegre - Palmares é 

longe pra caramba, né? Você percebeu que é menos distância de onde você está vindo pra 

onde você vai agora?” Eu olhei: “Aonde é que eu vou agora?” Que tinham me dito que 

precisava médico em Itacoatiara, que era uma cidade boazinha, eu sabia que ela tinha 

outro médico, eu estava louco pra ter outro médico junto. 

 

CF - Hum-hum. 

 

EC - Sabe? Eu tinha um pouco de insegurança, Itacoatiara já era uma unidade grande, 

tem mais médico... Itacoatiara... Ele disse: “Não, você vai pra Boca do Acre.” Eu: “Moço, 

Boca do Acre?” (risos) 

 

PE - Não esperava, né? 

 

EC -Não. “Boca do Acre?!” Fui olhar no mapa... Caramba, cafundó! 

 

PE - (risos) 

 

EC -Disse: “Cara! O senhor tem certeza? Olha que me falaram que talvez eu viesse...”  

“Não, não, não. Nós estamos sem médico lá, uma unidade sem médico, nós precisamos 

muito”. “Mas sabe o que é? Eu formei há pouco tempo.”. “Olha, se você não for, não vai 

ninguém. Você é melhor do que ninguém. Então é o seguinte, você vai pra lá, é um 

serviço”. Era definitivo. Não tinha choro no SESP, era... Está bom. 

 

CF - Por que o SESP tinha unidade lá em Boca do Acre, tinha algum motivo específico?  

 

EC - Não, foram unidades criadas... foram negociadas e criadas na época da extração da 

borracha. 

 

CF - Sim. Boca do Acre...  

 

EC - Foi um esforço de guerra. E tem a história do SESP, que eu acho linda a história do 

SESP. Uma das coisas que me fez admirar o Getúlio, foi a Fundação SESP, capacidade 

de negociação da guerra. Ninguém fala nisso, só fala da CSN. Ele negociou a Fundação 

SESP com os americanos. 

 

CF - Hum-hum. 

 

EC - O dinheiro, o primeiro dinheiro, tudo. Era 90% dinheiro americano. 

 

CF - É. 

 

EC -10%... 
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CF - Quer dizer que nessa época que você foi uma parte do financiamento já era 

brasileiro? 

 

EC - Não, não. Já era totalmente, totalmente.  

 

PE - Já era. 

 

CF - Eu achava que só pra supervisão, relacionada a isso. 

 

EC -Não, não, não tinha mais nada. Não, não tinha mais nada! Totalmente. Em 67 não 

tinha mais nada! 

 

PE - Só brasileiro. 

 

EC - Só brasileiro. Foi rápido, essa ajuda americana foram poucos anos de implantação... 

 

CF - Mas vai até 1950. Foi até 1950. 

 

EC - Aí não tenho certeza. Aí não tenho certeza. (Interrupção). 

 

CF - Mas aí, Eduardo, aí você foi então pra Boca do Acre. 

 

EC - Fui pra Boca do Acre, mas antes tem umas histórias engraçadas, só pra encerrar esse 

período. 

 

CF - Ta. 

 

EC -Eu fui me informar o que eu precisava. “Pra ir prá lá, cara, tem que levar um 

cortinado.”. O que é um cortinado? (ri) “Não, você compra um cortinado e leva.”. Era um 

mosquiteiro, né?  

 

PE - Um mosquiteiro. 

 

EC - “Ó, lá o seguinte, lá você vai ter que ir pra uma pensão, você chega lá vai pra uma 

pensão. Agora, tem uma peça da unidade sanitária, do posto de saúde – unidade sanitária 

que chamava, que está guardado um quarto pro médico...” porque não tinha tido médico, 

sabe? Então está guardado. Tinha tido... A muito tempo não tinha, há mais de ano, não 

sei quanto tempo que não tinha médico lá. Tinha uma reivindicação forte da comunidade 

ter médico porque tinha acidente... a igreja desabou o altar e o padre e não sei quantas 

pessoas se machucaram e não tinha médico. Então a comunidade toda tinha feito um auê 

pro SESP mandar um médico.  

Bom aí, eu fui com o cortinado na mala e os livros de medicina. Tinha uns livros básicos 

de medicina. (rindo) “Cara, como é que eu vou fazer? ai meu Deus!” Eu estava realmente 

preocupado. 

 

CF - Você ia fazer... o seu trabalho era de clínica médica, assistência médica? 

 

EC -Tudo. Eu era o único médico do lugar. E a chefia do posto de saúde, o médico é o 

chefe do posto, e a saúde pública toda. 
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CF - Toda. 

 

EC -Porque tem de tudo.  

 

PE - Foi jogado às feras, literalmente 

 

EC -É. 

 

CF -(ri) 

 

 

EC - Não, eu era médico chefe. Cara, também não sabia ser chefe de nada! 

 

PE - (Risos) 

 

EC -Ia fazer as coisas mais heterodoxas que você possa imaginar. Bom, mas a primeira 

noite foi muito incrível, cara! Eu fui nessa pensão... Eu fui junto com as professoras que 

iam chegando junto comigo pra dar aula, então a criançada no aeroporto... aeroporto não, 

aeroporto não, era uma pista... 

 

PE - Uma pista. (risos) 

 

EC -Uma pista, mas tinha aquela biruta, tinha a biruta, e tinha um cara de quepe lá 

esperando, (risos) tinha um cara de quepe. Depois que eu descobri esse cara de quepe que 

era o agente da Cruzeiro lá, ele era também o juiz de paz, ele fazia os casamentos, ele era 

dono de uma mercearia. A comunidade ali todo mundo era muito alguma coisa, né? 

 

PE - Qual era a estrutura do posto? Você chegou lá tinha o quê? 

 

EC -Era boa, cara! Uma equipe tinha... Bom, era médico, auxiliar de enfermagem... 

 

CF - Auxiliar sanitário? 

 

EC -Tinha, tinha o inspetor sanitário... como é que chamava? Auxiliar de saneamento que 

chamava, auxiliar de saneamento, um oficial de escritório e um auxiliar de laboratório... 

 

CF - Enfermeiro? 

 

EC -Auxiliar de enfermagem. Devia ter uma visitadora sanitária que nunca chegou, eram 

ser, era pra ser sete pessoas na unidade mínima do SESP com um médico. Devia ter sete 

pessoas, essa visitadora nunca chegou. A gente fez bastante coisa, fez bastante coisa lá. 

 

CF - Quanto tempo você ficou lá? 

 

EC -Fiquei um ano, aí teve um episódio que eu tive que sair. 

 

CF - Mas conta um pouco o que você fez lá durante esse um ano. 
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EC -Tu achas que... eu não tenho problema de falar pra caramba disso, mas é... 

 

CF - Não, mas pra gente é importante. 

 

PE - É importante saber que tipo de... 

 

EC -Pois é, mas eu vou contar então a chegada que eu acho mais folclórica, a chegada na 

cidade. Tem que atravessar de barco, porque é terra firme [trecho ininteligível] que a 

gente descia ali estava muito baixo naquela época o rio, então o Catarina não desce, então 

tem essa pista de... que era DC3 que chegava, 6 horas de voo de Manaus. DC3, 6 horas. 

 

CF - Nossa! 

 

EC - Eu não sabia o que eu via, se era um acampamento, eu não sabia o que eu ia 

encontrar, não tinha a mínima ideia. Desce naquele descampado, uma casinha de madeira 

pra biruta... Casinha mesmo, só assim uma... sem porta, sem nada, só uma proteção se 

chovia. Uma biruta... e o avião avisa antes que não sabe se vai conseguir pousar, porque 

não tinha rádio, era por visual. 

 

PE - Caraca! 

 

EC - E se errasse tinha que ir pra Rio Branco, não tinha... Rio Branco, no Acre. Aí todo 

mundo pega um barco e vem de barco do Acre abaixo até chegar ao pouso... E cheguei 

lá, eu me lembrava do motorista de táxi, que quando eu fui pro aeroporto aqui no Rio, eu 

disse que ia trabalhar lá pro Nordeste, ele disse: “Olha, leva um mosquiteiro”. (risos) O 

motorista do táxi: “Leva um mosqueteiro diz que tem cada mosquito lá desse tamanho”. 

Bom, isso já era pro Nordeste, pro Amazonas... Se ele soubesse que eu ia pro Amazonas 

que mosquito (rindo) ele ia dizer dos mosquitos que tinham lá. Mas a gente, aliás, essa 

história, quero contar essa história, mas não consigo contar, do, da pensão.  Então eu 

atravessei e perguntei... tinha uma mocinha, lourinha, até bonitinha ali, e ela ficou toda 

simpática comigo. Era da escola, tinha ido esperar a professora e eu falei que eu era o 

médico e falei que eu tava chegando, que eu era médico. Espalhou que “o médico está 

chegando”. Aí eu disse que precisava ir pra uma pensão. Ela disse: “Não, a pensão da 

dona Conceição e tal...”. Me levaram até a pensão da Conceição. Devia ser à tardinha, 

umas 6 da tarde e tal, e ela: “Ah, sim!” Me levou pro quarto. Era um quarto até grande, 

mas não tinha nada, tinha uma cadeira. Ela perguntou se eu queria tomar um banho, eu 

disse: “Ah, quero sim, tal...”. Botei aquela mala no chão. “É lá fora o banho”. “Está bom!” 

Fui lá fora. Era de cuia, claro, um tonel d’água. Tudo bem. O chão sujo pra caramba! Eu: 

“Vou ter que tomar banho de chinelo, cara! Eu vou pegar essas coisas, (rindo) todos esses 

negócios aí, isso aqui está com uma cara de necator americanos”. (risos). Bom, fui pro 

quarto. Nada de cama. Aí me chamou pra jantar. Aí eu sentei na mesa e tal. Toda a comida 

era vermelha, não sabia, colorau. Era frango com colorau, arroz com colorau, mas tudo 

bem! 

 

CF - Norte e Nordeste é assim mesmo. 

 

EC - É. Aí fui, vou ter que descansar, ir pro quarto. Se eu queria passear um pouco na rua, 

eu disse: “Não, eu descansar hoje”. Fui pro quarto. A cama? Eu achei que eles iam montar 

cama. “Olha, tem que ir mandar buscar a cama”. Eu não tomei nenhuma providência. Aí 
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falei com ela: “Dona Conceição, e a cama? Eu queria dormir...” não sei como eu falei, 

não lembro mais, mas acho que foi assim, “Mas, doutor, o senhor não trouxe a sua rede?” 

 

PE - (Risos) 

 

EC -Eu disse: “Não, eu não trouxe.”. 

 

 

PE - (Inaudível) dormir no varão da rede. (risos) 

 

EC - Aí ela disse: “Ah não, vou buscar o Chiquinho lá”. O cara que era dono de uma loja 

e dono da boate e presidente da assembleia, da câmara de vereadores. (risos) Aí eu 

cheguei... 

 

PE - E a rede? 

 

EC -Tinha rede, esse boteco dele vendia rede. Aí pô, fomos lá, o Chiquinho abriu a loja 

pra eu escolher uma rede e tal pra eu levar. Aí acabei caminhando na cidade até. Mas era 

pertinho, só tinha três ruas, a rua da frente, a rua do meio e a rua detrás. Não era muito 

complexa a cidade. 

 

CF - Quantos habitantes eram, você tem ideia? 

 

EC -O município inteiro... eles diziam que era 3 mil e pouco. A nossa estimativa era 3 

mil e pouco, 3200, por aí. O município, diziam que tinha mais, tinha 20 mil, eu não sei, 

era muito espaço. Esse município de Boca de Acre tinha o tamanho, a gente fazia aquelas 

comparações, do estado de Alagoas, o município. Tinha uns que diziam que era 30 mil 

habitantes... outros que eram 20 mil habitantes, mas era complicado saber. Isso incluía 

índio e tal, não tinha realmente um censo acho adequado lá, mas na cidade eram 3 mil e 

pouco. 

 

CF - Hum-hum. 

 

EC - Bom, mas essas histórias foram assim, cara... no primeiro dia, então, aprendi a 

dormir em rede, evidentemente. 

 

CF - Claro. 

 

EC -Dormia... Depois já fazia que nem os outros, a cama foi de casal, aquela que tinha 

no SESP montada, mas tinha um gancho em cima pra gente montar a rede e a gente dormia 

em cima, na rede (rindo) porque era mais fresco também, né? 

 

CF - É. 

 

EC - Essas coisas a gente aprende. Aprendi, me orgulho até hoje, sei dormir em rede. 

Namorei em rede. 

 

PE - (risos) 
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EC - Fiz tudo que tinha pra fazer em rede. (risos) Fiz um curso total de rede. Mas assim 

de trabalho de lá, tinha uma coisa importante do SESP, que era o seguinte: existia 

planejamento e tinha uma coisa fundamental. Pra mim jamais vão fazer saúde pública se 

alguém não redescobrir isso, se chamava objetivos quantitativos. Aprendi essa frase ou 

expressão: objetivo quantitativo. 

 

CF - O que é... 

 

EC - Por exemplo, qual é a população de lá, então... tem os mais óbvios, se vai vacinar 

contra varíola, tem que ter objetivo de vacinar todos. Quantitativo: 100% da população 

vacinada, 3.200 e tanto, não interessa - objetivo quantitativo. O mais complexo um pouco, 

por exemplo, pela estimativa de casos de tuberculose, ou de lepra, que deviam ser 

descobertas há 30 anos pelos estudos epidemiológicos que tinham. Então deve estar 

ocorrendo tantos casos novos de tuberculose, portanto você tem que descobrir esses 

dados, vamos dizer, que não é exato. Tem que ser 100%. Só que é o seguinte, essas 

estimativas de quantos não é muito certa, mas você tem que tentar descobrir 100% dos 

casos. Às vezes descobria mais, às vezes menos, né? Mas você estava assim, agulhado 

pra certas coisas que têm que ser feitas e evidentemente descobrir e tratar, aí 100% 

descoberto, tratamento completo, você tem que manter o cara... saneamento, por exemplo, 

a gente tinha o objetivo lá de um ano, nossos objetivos quantitativos são de um ano, era 

progressivo. Então a gente fez, tinha que completar 100% das casas com fossas secas, a 

gente fez.... Não tinha água encanada, então era complicado, mas o rio, o volume de água 

é muito grande, não tinha quase diarreia, mesmo assim, o que incomodava muito era a 

turbidez da água, né? Eu consegui que parte da comunidade, também o SESP mandasse 

dinheiro, a gente construiu um reservatório de água, a gente abriu um poço, fez um 

negócio legal lá no terreno, um mutirão. Coisa incrível, ninguém acredita: Não existe 

pedra pra fazer concreto, não existe pedra, então tem que importar de Manaus pedra. A 

pedra vem de barco, chegou de barco... só que pertinho de Boca do Acre, assim, uns 10 

Km rio abaixo, um tronco... isso acontece muito lá, bate no barco, o barco afunda com 

todas as pedras. Eu tenho umas fotos fantásticas. Toda a comunidade, eu também, 

mergulhando, tirando pedra do fundo do rio. 

 

CF - É mesmo?! 

 

PE - Caramba! 

 

EC -É. Tiramos... em mergulho pra tirar pedra do fundo do rio... e aí eu vi uma coisa... 

Cara, um vi uma coisa fantástica! O cara que ajudou... eu sou capaz de ter essas fotos... 

eu me mudei muito, o cara que se muda muito, muita coisa se destrói, mas tem um 

personagem único, mais esquisito que eu numa foto dessas porque eu era esquisito lá, 

cara. Lá eu era alto, lá eu era branco, completamente branco, os caras eram baixinhos, 

meio cara de índios. Você olha uma foto deles e eu no meio deles fica uma coisa meio 

esquisita.  Bom, tinha um inglês, o Igor, com 1.80m que estava descendo o rio desde Rio 

Branco, sozinho de barco, porque ele queria fazer essa aventura. 

 

PE - Aí ajudou vocês a... 

 

EC - Um saquinho de arroz... Aí ele entrou na turma, porque ele comeu, se divertiu com 

a gente, depois pegou o barquinho. 
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CF - Continuou, né? 

 

EC - É, ele levou mais arroz, a gente deu açúcar, arroz pra ele e ele desceu rio abaixo pra 

chegar. Nunca soube se esse cara chegou em algum lugar. 

 

PE - (ri) 

 

EC - Mas tem esses loucos, você imagina isso! Bom, a gente fez essa coisa da água. E 

teve uma coisa importante pra mim também que aconteceu, embora ruim para a população 

lá. Estourou uma epidemia de... vamos chamar assim de “estourou uma epidemia...” 

difícil falar, ela chamava febre negra. Morreu um cara e eles disseram que era de febre 

negra. E a febre negra era uma doença grave que eles falavam, ninguém conhecia, 

ninguém sabia o que era. Daí a pouco adoece uma criança, todo mundo: “é febre negra”, 

“é febre negra”. E eu achava que...  não sabia como ia se desenrolar aquele quadro, mas 

não tinha nada que eu... uma virose. E eles previram antes e a criança morreu logo. E aí 

eu comecei a fazer um estudo desses casos e tentar tirar algum nexo. Eu peguei material, 

levei e mandei pra Bahia, porque era um tal de Zilton Andrade, que eu não conhecia. Eu 

mandei material de biópsia, eu fiz a necrópsia desse primeiro caso lá, tirei um pedaço do 

fígado dele. Era meio maluco, essas coisas que não era muito habitual lá. 

 

CF - Mas você tinha... 

 

EC -Fiz a exumação do cadáver depois de enterrado. 

 

CF - Mas você tinha ideia de alguma... 

 

EC - Eu tinha medo até de cadáver, cara! Vi esse cara, tirei um pedaço do fígado dele. (ri) 

Saía lombriga pelo nariz quando abri o cadáver do cara. Horrível! Bom, mas a gente... 

 

CF - Você tinha ideia do que era essa febre negra? 

 

EC - Não, absolutamente não. Acabei, que não tinha hospitalização e acabei internando 

dentro do posto de saúde o que era uma heresia. Depois o padre construiu um hospital 

atrás, uma casinha pra gente poder botar esses pacientes mais graves. 

 

CF - O hospital mais próximo era o quê? 

 

EC - Rio Branco, mas também não era grande coisa e levava dias pra levar, rio acima... 

ria abaixo era mais rápido, rio acima era dois, três dias pra chegar em... com motor, né? 

E o avião vinha uma vez por semana, né? E todo mundo ficava ouvindo o avião: Será que 

ele desce? Ainda mais quando estava nublado, se ele vai conseguir... Ah, a decepção, ia 

embora... ele levava as cartas da gente. Ah, as cartas! (riso) 

 

CF - Aí tem que esperar... 

 

EC -Esperar alguém do barco pra trazer as cartas... 

 

CF - E essa epidemia ela... 
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EC -Mas eu ia dizer que a Fundação SESP tinha grandes coisas e tem esses eventos; eu 

coletei material, depois eu publiquei trabalho com isso, muito mais tarde descobriram o 

que era, qual era o vírus, mas eu já... quer dizer, era uma virose, era uma hepatite. As 

crianças que, quando morriam rápido era típico de hepatite fulminante, que o fígado 

encolhe, inclusive não fica com icterícia, não dá tempo de icterícia, uma destruição 

massiva do fígado rápido. E eu fiz uma discussão de hipóteses e tal, não publiquei em 

seguida, publiquei dois anos mais tarde. Depois com aquele material, antes de sair, trouxe 

todas as fichas daqueles casos... 

 

CF - E atingiu um número muito grande de pessoas essa epidemia? 

 

EC -Se não me engano foram 15, que era muito. E eu acho que inclusive muito mais tarde 

eu entendi parte daquele problema; é uma coisa que eu falo, as pessoas não gostam muito, 

iatrogenia sanitária, campanha da malária... tirava o sangue, na época ainda não havia 

descartável, possivelmente transmitia o vírus C, alta frequência de hepatite C... e era 

febre... ou então a defectiva dela, eu não tinha certeza. Depois eu revisando as coisas era 

a tal defectiva quando pegava epidemia de gripe... Bom... 

 

CF - Isso é uma coisa importante.  

 

EC -Mas... Ah, quando fizeram a campanha de vacina lá de hepatite lá no, naquela região, 

parece que resolveu pra caramba, me chamaram, no início me chamavam pra ir junto, que 

a gente tinha a memória dessas coisas lá. Acabei não indo, achei que não tinha nada a ver. 

De qualquer maneira, eu não sei. Agora outras coisas assim... A gente conseguiu muita 

coisa, sabe? A gente fez um trabalho legal, porque tinha, eu tinha um pouco esse espírito 

de jovem que queria fazer as coisas. Não tinha muito programa mesmo, era só beber 

cerveja de noite, sabe? Então cervejada, às vezes nem aguentava. Domingo, em geral, um 

passeio de barco no seringal.  

Uma vez me chamaram suspeita de um caso de varíola. Poxa, varíola... resolvi ir pro 

seringal que era meio longe... Essa história é fantástica pra conhecer o Brasil. O cara.... 

tinha um pedaço que a gente podia ir de barco porque era pequeno, depois tinha que entrar 

com mateiro na frente e andar atrás. Eu estava preocupado porque isso era dentro do mato, 

eu achei que era mais leve ao invés de bota, que bota machuca o pé, você tá ferrado. Eu 

tinha uma sapatilha, era uma espécie de alpargata que tinha, só que em cima ela era de 

pano e tal e tinha solado de borracha, mas era fininho. Eu achei que aquilo andava melhor 

e botei aquilo; quando eu cheguei lá depois de 10 horas que nós caminhamos dentro do 

mato, no tal do seringal que tinha os casos lá. Eu achei que não devia trazer eles pra cidade 

porque não tinha garantia, nós não estávamos preparados pra campanha de vacinar ali e 

tal, tinha que dar um tempo, era preciso confirmar primeiro.  Quando chegou a noite, que 

eu cheguei lá, cara, meu pé estava em carne viva na sola. Porque ali você vai indo e não 

está percebendo, quando esfria o pé... os caras têm uma casca desse tamanho no pé, né? 

Aí peguei na rede. E não era; era bouba. Ótimo! 

 

CF - Era bouba?  

 

EC - Era. Eu tinha levado meu saquinho de penicilina lá, não sei o que, eu tinha levado 

uma farmacinha pequena, alguma coisa que tivesse, aí taquei benzetacil no povo lá, nos 

caras de lá, mas o que a gente estava olhando, aquilo ali é que foi... 
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PE - Os caras trabalhavam no seringal? 

 

EC - Trabalhavam no seringal, aí de noite, eu vejo o seguinte... não levantei mais, comi 

na rede, eles trouxeram lá, aquela coisa: rapadura com limão, era a janta deles, e farinha. 

Aí vi que de noite, se não me engano, das 7 às 11, uma coisa assim, tinha um motorzinho 

que fazia luz nas ruas da cidade, eu vi a luz...   disse: “Mas cara, não está tão longe.” Nós 

caminhamos 10 horas - você via a luz. “Ah, mas não tão longe!”. Em linha reta são uns 5 

km, por aí; eu tinha andado certamente uns 30 km, menos não tinha sido. Eu disse: “Mas 

porque não tem uma picada, aqui tem algum problema fazer isso?”, “Não vamos fazer 

não”, “Mas por que que não?”, “Essa terra não é nossa, nós não vamos valorizar a terra 

do dono daqui não”. Eles caminhavam com as pernas nas costas essa distância toda, cara. 

 

PE - [trecho ininteligível] (risos) 

 

EC -Não abriam uma picada, caminhavam que nem maluco pra chegar lá. Bom era, tem 

umas coisas... isso é Brasil, né? Isso é Brasil. 

 

CF - Eduardo como era... você tinha, recebia orientação, supervisão de alguém do SESP? 

 

EC - Sim. Recebia. 

 

CF - Ou você tinha alguma autonomia. 

 

EC - Não, claro que sim! Ah, era super legal isso! Bom, tem algumas coisas, eu fui um 

pouco heterodoxo porque comecei a fazer mais do que devia. Como eu tinha feito cirurgia 

plástica e conhecia algumas coisas, fiz muita coisa de cirurgia plástica lá, então isso era 

fora da rotina. Mas eram coisas que tinha que fazer, tinha uma criança recém-nascida com 

lábio leporino. Se não fizer, tudo bem, ela vai ficar lá, não vai morrer, nem coisa nenhuma, 

mas a diferença pra ela se fechar aquele lábio logo que nasceu é enorme, aí eu fazia.... 

 

CF - Tinha condições de fazer isso lá, tinha hospital? 

 

EC - Era precaríssimo! Mas eu fazia. Não tinha hospital. Fazia na sala de curativo, 

esterilizava material, parara e fazia... Ah, outra coisa... coisa assim ridícula de não ter 

assistência técnica, sabe? Uma menina com uns 10, 12 anos vem assim com o braço... “o 

que houve?” “Se queimou”. “Por que está assim?” Fizeram um curativo nela aqui, quando 

queimada, uma queimadura grave, deixaram o braço colado no corpo. Então criou toda 

uma vascularização, entre os vasos do ombro, nunca mais ela vai ter movimento naquele 

braço porque não tinha alguém pra fazer um curativo correto. 

 

CF - Nossa! 

 

EC -De abrir, botar uma... qualquer coisa que botasse pra separar a pele da... e eu não 

pude fazer aquilo ali porque ia sangrar muito, ia sangrar muito. Consegui encaminhar ela, 

tinha uns casos assim que eu mandava pra Manaus, e coisas do dia que eram muito graves; 

pequenos enxertos eu fazia. O cara acidente, eu fazia isso. Fazia enxerto na perna do cara, 

essas coisinhas assim mais menores. 
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PE - Essas coisinhas (risos) 

 

EC - Não, porque dava sem anestesia geral, eu não tinha anestesia geral, era tudo com 

local. 

 

CF - É, não tem hospital. 

 

EC - Não, nada. Nada! Bom... 

 

CF - Mas aí você estava falando... eu te perguntei sobre a supervisão, se tinha uma 

orientação.  

 

EC - Tinha supervisão, tinha supervisão muito legal. O SESP tinha o seguinte...   primeiro 

lugar, era uma coisa espetacular, que era a Corinha que fazia isso, era responsável pela 

divisão de saúde eu acho que era da Corinha. Você recebia...  

 

 

Fita 2 - Lado A 

 

 

EC -... ele viu que eu estava mal no inglês, ele chegou e disse assim: “Olha...” mas como 

ele viu meu currículo que eu tinha trabalhado no Amazonas... inglês é tarado por 

Amazonas, aí fez eu ir pro mapa pra mostrar onde eu tinha trabalhado, aí ele se encantou, 

cara! Se encantou, eu consegui entender que ele disse assim: “Você não sabe inglês, mas 

você vai aprender. Você vai três meses antes do curso pra Inglaterra e você vai estudar 

inglês lá”. E fez um negócio legal, ele botou pra dar aula pra mim - ele conseguiu armar 

isso – pra dar aula pra mim, um cara particular... todo mundo ia pros cursos regulares, eu 

fui pra aula particular com um cara que escrevia peças de teatro. E foi uma maravilha, 

que eu conheci tudo que é teatro com esse cara na Inglaterra e tal. Bom, então preparei 

pra sair... 

 

PE - Você foi em que ano? 

 

EC - Fui em 71... 

 

CF - Você ficou uns seis meses praticamente. 

 

EC - Fiquei um ano aqui na escola, um ano e pouco. Eu viajei em agosto, um ano. 

 

CF - Ah ta! 

 

EC - Viajei em junho, julho, uma coisa assim, três meses antes, que os cursos lá eram em 

outubro e a Cristina também, e tal... Bom, isso daí... quer dizer, isso foi muito importante 

esse ano que eu fiquei na escola como professor, já na expectativa de sair, ir pra lá, sem 

saber... 

 

PE - Você deu aula no curso? 
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EC - Dei aula. Acabou, cara, que minhas aulas.... tinham contratado aí... toda a equipe de 

estatística tinha saído, então tinha quatro novos, eram nós dois, que em epidemiologia 

ficou só o chefe do departamento que era o Joir (Fonte), era um cara que fazia lepra, que 

tinha vindo da OPAS e tal. Excelente o Joir, excelente! Uma pessoa do ponto de vista 

humano fantástico. Ele quis nos proteger... e tinha dois caras de estatística, fomos quatro. 

Nessa leva dos 18, tinham quatro que eram de epidemiologia, tinha zerado o 

departamento. E a gente fez então... a gente fez tudo novo, não tinha nada, então o negócio 

foi fazer novo, o curso de epidemiologia mudou completamente. 

 

CF - Era você, o Milton e quem mais? 

 

EC - Não, Milton não. Eu, o Ciro (de Quadros) que estávamos lá. 

 

CF - Ah, o Milton não! 

 

PE - O Milton estava em São Paulo. 

 

EC - O Milton em São Paulo. 

 

CF - Ah é! Está certo! 

 

EC - Eu, o Ciro e esses outros dois estatísticos. Um era o Luís Armando e o... esqueci o 

nome dele, muito fraquinho por sinal esse... 

 

CF - Também tinham entrado nessa época? 

 

EC -Junto, é. 

 

CF - Todo mundo junto. 

 

EC -Pra poder ter gente no curso. A gente dizia: “Tem que ter gente no curso de 

epidemiologia, tem que ter”. Foi assim que entramos, mas eu queria falar desse período, 

podia falar muita coisa desse período que foi super importante. Nesse período o aluno 

desse ano, o paciente grave, que é o Paulo Sabroza, o primeiro ano de curso... o cara mais 

pessimista do mundo é o Paulo Sabroza, então o apelido dele até hoje é paciente grave. 

 

CF - (Risos) 

 

EC -Grave não, gravíssimo! 

 

PE - (risos) 

 

EC - Prestes a morrer. (risos) Bom... 

 

CF - Quantos alunos mais ou menos tinha? Tinha muita procura pra fazer o curso nesse 

ano? 

 

EC - Tinha, mas tudo mandado de, teve… quando a gente chegou em 71 foi uma coisa 

fantástica, porque a Cristina tinha um papel nisso, porque a Cristina era do movimento 
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estudantil do Rio, eu não era. Então, no Rio os meus contatos eram Jean Marc [Fréderic 

Charles von der Weid], Vladimir [Palmeira], aquele pessoal que militava direto do Rio. 

Com o fato de eu estar nessa escola de saúde pública e ninguém com perspectiva, 

aconteceu o primeiro fenômeno: um bando de jovens, que saiu da faculdade sem saber o 

que ia fazer na vida, querer fazer o curso de saúde pública. 

 

CF - Ham. 

 

EC - Engenheiro, químico... 

 

PE - Vieram pelo trabalho de... 

 

EC - É, questão de falar, de me conhecerem... “lá tem um espaço, alguma coisa”, e alguns 

fizeram. Então em 71 foi uma turma excelente, diferente, de muita gente recém-formada, 

porque não existia isso. Nós tínhamos sido os primeiros recém-formados a entrar e 

aceitos, praticamente, né? Aí veio gente assim, sem lenço, sem documento. Tinha uma 

bolsinha e tal, era uma bolsa barata, mas de qualquer jeito tinha alguma coisa e eles 

fizeram aqui. Então 71 foi superlegal, poxa! 

 

CF - Mas misturado então esse pessoal... 

 

EC - Mudou toda a filosofia do curso porque chega assim... aí tinha uns caras do SESP, 

que eu vou citar... 

 

PE - Quem era o diretor da escola? 

 

EC - Era o Oswaldo, acho que era ele... 

 

PE - Oswaldo? 

 

EC - Costa. O Oswaldo era um cara meticuloso. Era um cara bem preparado, mas sem 

ímpeto, sabe como é? - aquela coisa assim... era um cara bem preparado, bom sujeito. 

 

PE - Havia alguma... uma certa liberdade.  

 

EC - Não, pra nós total! Pra nós total. A gente brincava, porque ele... e todo mundo falava 

que ele era gay e a gente falava que ele gostava era do Pepeto. (risos) Que aí ele dava 

passe livre, era tudo farra, né? Tudo farra. Dava um certo passe livre, mas ele gostava da 

gente, ele achava que a gente era meio cria dele também, sabe como é? Porque veio na 

primeira vez aqui, ele disse: “Ah, vamos fazer uma experiência, se gostarem mesmo...”. 

A gente voltou pra escola. Ele tinha muita atenção conosco, com a gente assim 

completamente fora... E o outro grupo que tinha sobrado era muito pouca gente, o Arlindo 

(Fábio)... o Arlindo era muito jovem, ele estava antes lá e permaneceu. Quem mais? 

 

CF - Como professor da [trecho ininteligível] 

 

EC - É. Ele era auxiliar, era uma coisa assim tipo estagiário, mas com essa debandada 

alguns foram logo contratados; eu não tenho certeza porque eu não estava aqui. Quando 
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eu entrei pra fazer o curso ele tinha sido... eu não sei se ele já era contratado ou não, mas 

eu me lembro da primeira aula que ele deu, deu sobre sociologia da água. (risos) 

 

CF - (risos) 

 

EC - Não sacaneia! (risos) 

 

PE - Ele estava começando, né? (rindo)  

 

EC - Eu nunca tive espírito de professor mesmo, sabe? Eu sempre... eu gostava de planejar 

as coisas, montar os cursos, mas não era muito de... eu era muito técnico sabe, gostava de 

coisa mais técnica. 

 

CF - Eduardo, fala um pouquinho pra gente desse grupo que você está falando da aula, 

essa aula foi em 68 o curso, né?  Como é que foi esse curso? 

 

EC - Foi excelente! 

 

CF - Tinha pouca gente? 

 

EC - Excelente. 

 

CF - Tinha poucos alunos? 

 

EC - Não, turma grande, caramba! 

 

PE - Era uma turma grande. 

 

EC - O mestrado atraiu. Eu não me lembro quantos eram, podia ser 60, não sei. 

 

CF - Hum-hum. Foi uma turma bem grande. 

 

EC - Turma grande. E com essa grande inovação: todo mundo junto. Não tinha curso 

separado de... 

 

CF - Enfermeiro, médico... 

 

PE - Engenheiro... 

 

CF - Era curso interdisciplinar. 

 

EC -É. E aí surgiu o seguinte problema... 

 

PE - Por que acabou? Teve essa edição e acabou, né?  

 

CF - Só teve dois anos.  

 

EC -É. Não, em parte... eu tenho um... por exemplo, nós todos desta época achamos que 

está errado a Escola se chamar Sérgio Arouca. A gente fala abertamente, isso é um 
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absurdo, o Arouca não contribuiu de maneira significativa com aquilo lá. Não vamos 

discutir Arouca, vamos discutir a Escola – todos nós achamos que se tivesse um nome 

seria um cara que eu briguei, mas tenho que reconhecer, Edmar Terra Blois. Bom, esse 

cara fez essa Escola com a cara como ela ficou. Ele era louco, era um cara de laboratório, 

nada que ver com o perfil que você imaginaria... 

 

CF - Mas era um empreendedor.  

 

PE - Botava o bloco na rua. 

 

EC -E tinha visão. Ele teve a visão de qual era a coisa nova. Pegou e simplesmente fez. 

 

PE - Você acha que ele é uma figura importante nessa...? 

 

EC - Muito importante. Tem algumas pessoas aqui que acham... me culparam inclusive 

de achar que eu fui responsável em parte do Bloes cair fora, e todo aquele grupo, porque 

a gente fez um movimento muito forte, crítico também em cima daquilo, quando era 

estudante, que é o outro lado. Aí está a raiz de muitas questões que até hoje ainda tenho 

conflitos com alguns grupos da saúde pública, porque eu tinha ido na Fundação SESP 

antes, e a gente sabia que as pessoas de saúde pública precisavam saber fazer coisas 

também e não só pensar.  

Então, o resumo é isso. E foi avançando o curso. Foi excelente! O primeiro semestre foi 

excelente, porque descortinou a coisa, porque por exemplo o curso economia de saúde... 

a gente falava de saúde, porque ninguém sabia o que era economia de saúde... um curso 

de economia dentro do curso de saúde. 

 

CF - Quem dava aula? 

 

EC - O Vassalo, que era um cara… o Guilherme Vassalo, como todo bom louco daquela 

turma abandonou tudo e foi fazer teatro. Não sei, anda por aí. É… o Sérgio... Era um 

grupo muito bom. E o Sérgio Goes chegou nessa época de estagiário, começando. Ele me 

conheceu aí. Isso em economia. A psicologia tinha a Rosa Raposo, que não era 

espetacular, mas que também deu coisas pra gente com uma outra perspectiva que não 

era a da faculdade... e assim vai. A gente teve um curso de humanidades, vamos colocar 

assim com outra perspectiva. E nessa área de economia e de administração, Hugo 

Alqueires, o cara que na verdade ajudou a escrever o Decreto Lei 200, que até hoje é a 

melhor coisa de administração do Brasil, feito em 67. 

 

PE - 67... 

 

CF - Hugo? 

 

EC Alqueires. 

 

PE - Professor. 

 

EC - Era professor. O Nelson Moraes. Nelson Moraes, professor de epidemiologia o cara 

– sabe como é? Tremendo professor, sem medo de descortinar os problemas, mesmo 

lidando com a ditadura, né? Quem mais? O próprio Oswaldo Costa, em Planejamento, 
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ele já vinha com negócio da OPAS, quando começou todos aqueles modelos no 

planejamento, então a gente teve alguns... estava junto. Foi muito bom, muito bom. 

Quando....quando entra no segundo período, tinha havido já maio, maio na França, a 

pauleira tinha começado aqui no Rio. [trecho ininteligível] eu tinha um propósito e uma 

boa liderança na turma, então a gente quis criar uma entidade dos estudantes, que não 

tinha. Uma irreverência... Tinha uns baianos muito irreverentes também, Fábio Batista, 

um psicanalista... como era o nome dele? O Édson Diniz Gonçalves... tinha uma turma 

muito boa. Os gaúchos e os baianos especialmente se juntaram bem. 

 

CF - (risos) 

 

EC - E a gente virou esse curso de cabeça pra baixo. Tinha uma visão problemática, era 

esse conflito: Eles também tinham trabalhado em serviço, era um pouco de ansiedade de 

voltar com aquilo. Todo mundo perguntava: “o que nós vamos fazer agora? Quando a 

gente tiver que trabalhar?” Mais ou menos isso. E a gente começou a questionar. Ao 

mesmo tempo que tentou organizar isso, começou a questionar internamente porque o 

curso era segundo... tem coisas escritas da época, estava procurando formar um diplomata 

da saúde. Um cara, sabe como é? Que tem que ser no Itamaraty, o cara conhece, o cara 

conhece tudo, então o governo diz o que é, ele vai ajeitar, vai estar nas reuniões e tal. Tem 

que ter alguém que é capaz de descer da generalidade e tal e entrar em alguns caminhos 

de solução de problemas. Porque essas coisas que até hoje ficaram...  isso era um pouco 

reação que já estava acontecendo. Malária, o maior desastre! Foi por 67 mais ou menos 

que o diagnóstico foi esse: não vamos conseguir erradicar malária não. E era uma receita 

de bolo a malária, que não deu certo.  

Então, quer dizer, o generalista viu que também estava no meio...  tinha uma certa 

decepção com os programas específicos, mas não tinha uma outra coisa, a visão do 

sistema integrado de saúde, não tinha. Não tinha da operação do sistema. Então a gente 

passou de um negócio que era doença por doença, digamos, o que tinha de mais prático e 

objetivo era formas de administrar, organização de serviço, quer dizer, como é que se 

organiza um serviço de saúde específico, no posto de saúde, como é que se organiza isso 

e aquilo, sabe? Não tinha uma coisa de políticas e não tinha uma coisa mais voltada pra 

uma programação mesmo de programas e tal.  

Bom, e a gente percebia, que não sabia o que era isso que estava faltando, mas tinha 

alguma coisa que tinha ido pra um outro extremo que não servia também e a gente 

formulou muita a crítica. Os caras dizem que um pouco da formulação dessa crítica que 

foi que deu instrumento pros caras que vieram em nome da ditadura mais radical acabar 

com aquele grupo do Blois aqui dentro. Mas... e com o Blois vinha a ser problema. Mas 

aquilo era difícil, [falando juntos] a gente era uma faísca adiantada mesmo, a gente queria 

revolução.  

Se vocês lerem a minha tesezinha, a dissertação de mestrado, foi o maior problema, gerou 

o maior problema aqui dentro. Eu escrevia que tinha que fazer revolução, aquele 

negócio...  e aí ninguém queria aprovar, estavam com medo de aprovar, isso é uma história 

conhecida, o Luís Fernando conhece e tudo mais, que aí acabaram dando... “isso é pra 

uma mulher dar nota, porque senão...” eles não queriam me reprovar, estavam com medo. 

Aí a Elza Paim, ela resolveu, aprovou, que leu, rasgaram a minha tese, me aprovaram 

com aquilo lá. Então a gente era faísca adiantada. 

 

PE - Qual era o... 
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EC -Era esquerdismo. 

 

PE - Qual era o título dela?  

 

EC - Era ‘O novo profissional de saúde’, era pra discutir isso. Agora imagina que isso era 

no ano que o (nome) tinha dito que o movimento revolucionário deveria fazer a revolução. 

Porra! Cara! A gente não queria fazer a Escola de Saúde Pública, queria fazer Revolução 

e aquele movimento na rua já estava um negócio feio, feio. Bom, acabou que o Blois 

tentou me cooptar, me chamou pra casa dele, eu fui, disse não... ele queria que tal... 

 

CF - Segurasse o... 

 

EC - Que eu segurasse um pouco o movimento e tal, pra ir pra... ser novo, ser professor 

na Escola e tal, que eu terminasse o curso, mas não tinha nenhuma condição de aceitar 

aquilo, mas de qualquer jeito, eles estavam preocupados com o foco esquerdista aqui 

dentro e foi... porque foi o primeiro foco que hoje, assim com esse olhar, colocou todas 

as questões da saúde pública, porque tinha acontecido... o [Carlos] Gentile [de Mello], 

vocês já ouviram falar? 

 

CF - Não. 

 

EC - Bom, o Gentile era uma figura ímpar, muito amigo do Nilson Moraes. E o Gentile 

era um ativista do ponto de vista assim... ele não tinha muito fundamento, mas ele era um 

ativista político na área da saúde, se isso tem sentido dizer, é estranho, mas ele era. Era o 

cara que conseguia escrever no jornal, botava artigo e tal e numa linha de crítica ao 

sistema. Ele jogava duplo. Ele fazia assim, ele atacava o subministro, mas nunca o 

ministro pra poder... sabe como é? Ele fazia sempre um foco, não no responsável, mas no 

cara que... ele sabia fazer isso legal. E ele vai, não sei como, e ele vê a nossa discussão. 

Porque tinha uma discussão que a gente começou nesse curso de alunos que vinha da 

unificação dos cursos, vinha dessa história do bloco de saúde, que era a unificação de 

todas as coisas. E que a palavra ali entrou como uma possível unificação. E aí, a gente 

começou a discutir a unificação nesse curso mesmo, da saúde que era a junção ministério 

da saúde com previdência social. Saúde e assistência médica.  

Porque o SESP era a afirmação que isto é absurdo. O SESP era a afirmação de que isso 

devia ser integrado, é o modelo demonstrativo disso. Fantástico modelo. Nunca esteve 

dissociado e todo o resto do Ministério era e toda a previdência social era dissociada. Era 

aquela história, né? O Ministério da Saúde cuidava da reprodução da força de trabalho, o 

da previdência da força de trabalho, era um modelinho assim, era da mãe e da criança, no 

Ministério da Saúde era a mãe e criança, e o...  era quem era atendido no posto de saúde 

e os miseráveis e desempregados, os outros eram da previdência. Então, esse negócio dali 

foi um movimento um pouco consequente por também medidas do ministério da ditadura 

militar mesmo, foi a unificação da previdência. Então é um isolamento meio lógico. 

 

CF - Hum-hum. 

 

EC -Sabe? Mas que tinha uma grande também lógica interna à saúde, de quem estava 

vendo saúde pública, tinha passado pelo SESP, que era uma medicina integral, uma saúde 

integral. Bom, então o... e aí entra pra ser ministro o cara da casa de saúde, disse que 

queria privatizar a saúde e o Gentile pegou esse mote, que a gente discutia muito com ele, 
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porque a gente já se aproximou dele, todo mundo que era assim meio marginal na saúde, 

a gente, esse grupo ficou amigo, fora de aula. 

 

CF - O Gentile chegou a dar aula aqui? 

 

EC -Acho que não. Não me lembro se ele dava aula, mas a gente chegava não dava aula 

também, não podia dar aula, até porque ali tinha vários dessa turma de professores que 

eram pessoas também engajadas, mas que conheciam os caras, às vezes não eram 

conhecidos e que nos apresentaram pessoas. Então tinha assim, Leandro Konder, eu 

conheci na época, o Verne, o Mário Magalhães da Silveira; o Gentile mesmo, e essa turma 

da Fundação SESP de esquerda. Tinha a esquerda na direção também lá dentro que não 

tinha cargos, mas eram conhecidos comunistas, mas que eram pessoas que o pessoal 

protegia o trabalho, não era assim uma casta generalizada, pra que não está... e a gente 

conviveu muito...  

 

CF - E lembra quem mais eram essas pessoas de esquerda, do SESP? 

 

EC -Pois é, o pessoal não falava muito, tinha medo. No declarado sempre era o Wilson, 

nem me lembro o sobrenome do Wilson, era muito conhecido, todos os outros eram à 

esquerda moita, sabe como é? Não queriam perder o emprego e tal, mais ou menos assim. 

Tinham poucos assim conhecidos, articulados de... Pra saúde pública quem vai, quem iam 

em geral já era uma opção política, de modo geral era. E muita gente ainda daquele 

período do Vargas, não sei o que mais que tinha uma visão nacionalista pelo menos, que 

é surpreendente que os caras quando atacam o... naquele período do Jango também, todo 

aquele período ali. Tinha uma onda nacionalista no Brasil muito forte, minimamente por 

aí. Eles eram de esquerda porque na época era uma... e aí parecia contraditório, mas a 

coisa da Fundação SESP não foi. Foi apenas um negócio... eu acho até uma coisa 

inteligente. 

 

PE - Você está falando isso, Eduardo, nesse momento que tem a questão política muito 

forte, essas questões mais que envolvem saúde, previdência, SESP, não SESP, onde que 

isso aparecia assim nos jornais, quer dizer, tinha... 

 

EC -Não. 

 

CF - Como é que isso se materializava do ponto de vista do debate do campo, da área, 

existia isso? 

 

EC -Em alguns lugares, assim como a Escola e tal. 

 

PE - Escola. 

 

EC -Ia até comentar que o Gentile levou esse assunto pra uma... ficou famoso isso, que 

ano não sei... 

 

PE - Pois é, tem... 
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EC - Estou tentando lembra que ano foi que o Gentile levou esse assunto... que começou... 

quando o Gentile, quando teve o negócio do Rocha Miranda, Leonel Miranda, o ministro, 

que é o cara que tentou fazer um plano experimental em Petrópolis de privatização. 

 

CF - Hum-hum.  

 

EC - O Gentile começou com os artigos críticos ao pagamento de unidade de serviço. Isso 

por volta de maio de 68, mas ele não tinha ainda escrito sobre unificação da previdência, 

que eu me lembre. Eu acho que ele escreveu quando ele foi a uma reunião da congregação 

da faculdade de saúde pública de São Paulo - não sei porque - e eles conseguiram tirar lá 

na congregação da faculdade lá, chamava-se Congregação ou Conselho Superior, onde 

tinha uma moção pró-unificação, quer dizer alguma coisa...  o Gentile falava muito, falou 

em vários artigos sobre isso depois. Ele falava do que estava acontecendo na Escola de 

Saúde Pública num artigo dele e falava o outro quando as duas escolas de saúde pública, 

querendo indicar novos caminhos parara perere... então nesse momento a gente falou, 

acho que pela primeira vez, em unificação. Foi naquela época de 68 e logo em seguida. 

 

CF - Isso não apareceu na IIIª Conferência? 

 

EC - Não. Quando é que foi a IIIª?  

 

CF - Foi em 73. 

 

EC - Não, ainda... não foi de Recursos humanos? 

 

CF - Não. A IIIª Conferência foi... 

 

EC - A gente nem ia nessas conferências, eu não sei. Eu não tenho nem ideia do que 

aconteceu. 

 

PE - Não era um impacto? 

 

EC - Não, a gente estava emburacado em outras, não dava muita bola para essas estruturas 

que na ditadura... Eu tinha um desprezo burro pelo que fazia o governo nessa área. Era 

assim, substitui esse trem aí, vê isso daí. Claro que aos poucos, em 74, houve um começo 

de mudança. 

 

CF - Hum-hum. 

 

EC - E foi difícil, foi difícil! Eu não sei se pra todo mundo, pra mim psicologicamente foi 

difícil, começaram a integrar. Porque mesmo eu trabalhando aqui, eu era completamente 

autônomo e não, e vivia num mundo particular, não era particular no sentido só pessoal, 

mas era de grupo, de pensamento e que não dava conta institucional, sabe como é? Não 

pensava muito em questão institucional, mas em 74 começaram algumas mudanças, né? 

74 teve um mote que ajudou que veio do IPEA que foi descobrir que o período do milagre 

tinha aumentado a mortalidade infantil, começou a aparecer leishmaniose em área urbana 

e tal, e aí se formou um discurso pela esquerda, da incapacidade da ditadura de resolver 

isso. E aí entra pela primeira vez um começo da distensão com o Geisel. E entra o Geisel 

com aquela história da Amazônia dele, que ele vai na Amazônia, e conhece o IMPA etc., 
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lá. Houve uma valorização da saúde pública, quer dizer a destruição do… do que o Médici 

provocou com o Rocha Lagoa e sua continuidade começa a ser revertida com o Geisel. 

 

CF - Eduardo, só um instantinho pra gente fechar só uma coisa que eu fiquei com uma 

dúvida aí. Você falou que em 68 esse curso, na realidade esse mestrado, ele só durou dois 

anos, falou desse movimento de resistência, de crítica, de querer criar um novo modelo 

de curso, você acha que o fato do curso não ter tido continuidade tem a ver com isso ou 

foram outras questões que levaram? Porque é uma coisa que a gente não tem clareza, né? 

EC -Não, eu acho que a coisa política maior não era nem da gente. Claramente o que 

houve foi o seguinte: são detalhes... a história tem movimentos do pensamento, mas tem 

o movimento das circunstâncias, né? Essa circunstância era o seguinte: Rocha Lagoa está 

com o IOC na mão, vai pra ministro e tem o IOC na mão. Ele tinha cinco diretores do 

IOC e via que não tinha condições de fazer nada. Ali do lado estava florescendo uma 

Escola de saúde pública, uma fundação de ensino especializado em saúde pública. Nesse 

momento ele propõe criar uma Fundação Instituto Oswaldo Cruz, você sabe dessa 

história, e o planejamento disse: “Pô já tem fundação demais no ministério da saúde.”. 

Razões da cabeça de não sei quem: “Tem fundação demais, vamos puxar...” porque ali 

do lado, talvez dê espaço, fazer uma coisa só. Nesse momento, o Rocha Lagoa assume 

tudo e o que ele faz? Como ali era um foco de esquerdistas, mas não eram estudantes 

esquerdistas, ali era o pensamento de saúde pública que estava ali, que não tinha mais a 

ver com os bichinhos dele, só com os vírus dele e etc. Então, ele traz pra si, acaba com a 

Escola, vira o Instituto Presidente Castelo Branco, pra puxar saco da ditadura e bota o 

Guilherme Lacorte, diretor da Escola, não era o nome diretor... acho que não era escola... 

diretor da área de ensino... 

 

PE - Ensino, diretor de ensino. 

 

EC - Diretor da área de ensino, uma coisa assim. O Guilherme Lacorte depois que a gente 

descobriu que ele era um bom sujeito, um bom sujeito que entendia mesmo é de vírus, o 

melhor que se deixou dele dentro da escola foi a secretária, Dona Eugênia. Era fantástica 

a Dona Eugênia. Dona Eugênia foi o melhor produto do tempo do Lacorte, que era um 

bom pesquisador em virologia, nada que ver uma coisa com outra. 

 

CF - E aí... 

 

EC - [trecho ininteligível] essa coisa de sociologia... não foi… [falando juntos] teve um 

cara antes para implementar isso, essa mudança, que foi o Sebastião, mas foi pra...  teve 

uns caras antes que já começaram com essa história, porque antes de fundir teve um cara 

que era carola... o (João Baptista) Risi, baixou uma portaria de todo mundo botar... não 

podia andar de calça, não podia ter mini saia, as mulheres tinham que vir tudo de vestido, 

eu sei que o cara botou aquelas coisas imagináveis, cheia de regras lá e tal, era uma coisa 

terrível. 

 

CF - Então essa coisa... 

 

EC - Eu já estou meio atrapalhado. [falando juntos]. Foi a coisa do Lagoa aqui, mas eu 

posso estar enganado, desculpe, só eu olhando, eu vou ter que olhar, passou muito tempo. 

Eu falei esse troço para o pessoal de casa: “Se vocês demorarem mais, pelo menos o meu 

depoimento, não vou saber mais nada, eu estou me esquecendo, eu estou embaralhando... 
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CF - Em 68 [trecho ininteligível], depois teve a turma... 

 

 

Fita 2 – Lado B 

 

 

CF - ...você estava falando da folha. 

 

EC - É. Então ela mantinha uma informação sobre atualização terapêutica e diagnóstica 

das condições de trabalho da gente de várias patologias, então você recebia... qualquer, 

várias doenças, tanto as transmissíveis, não transmissíveis uma orientação... dando um 

exemplo sobre uma coisa que você tinha lá permanente, que era educação continuada. 

Tinha aquela folhinha, você respondia, vinha umas perguntas pra você responder pra ver 

se você deu uma atenção mesmo e tal... 

Então isso pra pegar uma coisa assim bem médica, de comportamento, não é? Tudo era 

padronizado. Então você tinha também... tinha que mandar os relatórios dos objetivos 

quantitativos: num mês quantos descobriu, no mês quantos partos, quantas vacinas 

antitetânicas nas gestantes, 100% das gestantes tem que estar sob teu controle.  

Não fazia parto, eu passei a fazer, mas lá então tinha as curiosas, vê as curiosas pra dar 

material limpo, elas faziam todos os partos, vê depois... 

Eu fiz um parto por acaso, muito rápido, porque tinha foi uma coisa que foi... e tal, e a 

dona gostou muito... elas não gostavam que homem fizesse parto, aí de repente as outras 

quiseram começar a fazer comigo lá e eu tive que começar a fazer criei um certo problema 

com as curiosas de fazer parto lá. Bom, mas parto eu tinha aprendido a fazer na faculdade, 

foi um estágio bom, eu tinha aprendido. 

 

CF - (risos) 

 

EC -Bom, grande Hermes Viçosa, que foi meu professor lá que era meu amigo, de 

obstetrícia.  

Bom, o que eu ia te dizer mais? Aí vinha, periodicamente vinha alguém fazer a 

supervisão, mesmo num buraco daquele, era longe pra caramba! Supervisão de 

enfermagem, via se todos os procedimentos estavam certos... eu ainda me lembro da cara 

dela, era uma morena com olho claro, aí viu que algumas coisas estavam mal, me ensinou 

direito, que eu não estava sabendo usar os tubos de... como eu estava usando bastante 

agulha cirúrgica pra fazer algumas coisas e não estava sabendo usar aquele tubo. O tubo 

ficava dentro da coisa, eu estava abrindo e só pegando depois com luva lá dentro, era pra 

ficar tudo imerso. Eram umas coisas, detalhes que a gente, não dão, não presta atenção – 

sabe como é? Então ela fazia supervisão em tudo que a gente fazia pra revisar e tal. Até 

da parte burocrática. O cara profissional de escritório, tem dá os pontos, não sei o que 

mais de todo mundo, quem faltou, não faltou... então isso tudo era assim.  

Você sabe que esse negócio de disciplina eu acho fundamental. Eu, apesar do SESP, não 

sou disciplinado, mas eu admiro a disciplina. Eu sei que só a disciplina constrói, eu sei. 

E precisa, precisa um trabalho coletivo de disciplina, ou então é o individual, a 

criatividade e tal... e eu me lembro de algumas coisas que eu naquele espírito acabei 

fazendo. 

Teve um fim de semana que eu não sei o que era, eu estava louco pra conhecer Rio 

Branco, no Acre. Ia passar o avião de ida e era um dia, digamos que era quinta-feira, e de 
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volta vinha no domingo de Rio Branco. Então eu tinha que matar dois dias de trabalho se 

eu quisesse passar, conhecer Rio Branco, passar um fim de semana. Eu resolvi ir. Super 

cansado e nas condições especiais do momento eu resolvi que eu ia conhecer Rio Branco, 

ia pro Acre, mas eu não podia ir se eu não fizesse isso. Zerei meu ponto esses dois dias. 

Eu que era o supervisor, botei falta... “vamos fazer isso, toda a equipe da unidade. Pô, é 

normal, alguns já fizeram isso”. “Não, não é normal, eu não estou aqui... o que eu estou 

fazendo vocês não vão ter o direito de fazer, então vou zerar meu ponto”. Foi aquele ponto 

lá pra Manaus, eles mandaram perguntar o que era, como é que estava zerado o meu 

ponto. “Porque eu viajei pra Rio Branco.” “Ah, muito bem, então está zerado. Devo lhe 

informar que isso pode prejudicar no futuro sua licença prêmio etc., não sei o que mais 

etc., e tal.” 

 

CF - (riso) 

 

EC - “Está legal!” Tinha que aguentar, né? (riso) Tinha que aguentar, não tinha 

alternativa. 

 

CF - Era disciplina rígida mesmo. 

 

EC - Era disciplina, cara! Médico nessas condições?! Cara, eu descobri que eu não era 

médico, eu era operário da medicina, cara! Tinha que fazer as coisas certinhas. E... 

 

CF - Eduardo e essa supervisão... você tinha essa supervisão dela... 

 

EC - Todos os setores. 

 

CF - Era enfermeira, mas você tinha... 

 

EC - Era periódica. Além dos relatórios, era pessoal, dela ir. Uma coisa é supervisão 

pessoal, de ir, que eu estou dizendo que iam; outra é supervisão através dos relatórios, 

relatório mensal de tudo. 

 

CF - Você fazia... 

 

EC -Nós fazíamos, todo mundo fazia do seu setor e eu mandava e tal. Tinha uma 

sistemática, qualquer coisa... a viagem do SESP, essa bagunça daqui... toda a viagem que 

você faz você tinha que dar detalhes. Não é detalhe do dinheiro, da passagem, que foi, 

voltou. Não, era o relatório técnico. Cara, eu tenho um relatório desse meu estágio em 

Palmares, que eu guardo como preciosidade, porque onde a gente aprendeu a fazer coisas 

desse tipo. Tinha que fazer. Tinha que fazer e aprende, sabe? Então... 

 

CF - Me diz uma outra coisa. Quer dizer, você tinha... além desses objetivos quantitativos 

que definem uma estratégia de ação, existiam outras orientações vindas de outras 

instâncias superiores do SESP dizendo o que você tinha que fazer lá ou você que 

estipulava... 

 

EC -Não, já estava programado. 

 

EC - Já estava tudo... 
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EC -Não, tem liberdade pra fazer muita coisa, mas tem as coisas que são prioridades, são  

todas pré-programadas. Era assim, os programas fundamentais: atenção à saúde da 

criança – não sei se o nome era esse: assistência à saúde da criança, por exemplo. 

 

CF - Hum-hum. 

 

EC -Aí tinha vários itens daquilo. Você tinha objetivo de diminuir a mortalidade infantil, 

tal e tal, tinha uma série de objetivos e tal. E tratar [trecho ininteligível] oral... Tinha uma 

série de coisas que eram programadas, que você tinha que estar apto para fazer e você não 

ficava só ali, você tinha que ir em casa porque você tinha que pegar todos os óbitos que 

aconteceram, tendo ido ao teu consultório ou não, saber porque que não foi no teu 

consultório, informação sobre total da população, não era só de quem vem ao posto. 

 

CF - Hum-hum. 

 

EC - Por isso que tinha visitador sanitário. O auxiliar de saneamento nos ajudava a fazer 

isso, então ele ia nas casas de todo mundo, tinha programação, ajudava... fazia lá no 

quintal o concreto pra fazer a fossa seca, o negócio com buraco, botava o espectro ali. 

Aquilo que a gente dava, o resto era recomendar, o cara cavava um buraco e tal, a gente 

orientava onde que era o terreno, o cara orientava coisa e tal. Então, a gente tinha todas 

as casas, a gente sabia todas as casas, mas na proporção correta. A proporção do médico 

inglês é 1/2100 com a sua equipezinha de enfermagem, a 1/3200. Eu estava ali no 

extremo, talvez um pouquinho... 

 

CF - Hum-hum. 

 

EC - Mas dá pra fazer. Dá para fazer. Lá era pior, pior que a Inglaterra pelas razões de 

saúde lá. Tinha muita infecção, muita coisa, muita virose da mata. Chegava esses caras... 

quando chegava um cara de um seringal desse, ele vinha em péssimas condições, 

desidratado e tal; tinha malária, nos seringais tinha malária, os caras chegavam mal, então 

era bem mais sobrecarregado, mas ainda assim não, não dava pra... se não fizesse algumas 

coisas, né?  

Outra coisa é o seguinte, aí tinha um programa mais aberto era o final, aí tinha 

evidentemente programa pra gestante, para cada grupo da população com riscos 

específicos e tinha a saúde do adulto. Era uma coisa meio aberta da consulta que você vê 

o que daquilo vai pra um programa de transmissíveis, o que você atende na hora, bate 

pronto, o que que, que que vai acontecendo.  

Não dá pra ter o controle de tudo, mas o importante é que a programação de saúde pública 

estava lá, o que a gente conhece de saúde pública estava lá. A identificação do tipo de 

caso, tuberculose, todos esses programas que a gente conhece eram pré-programados, 

você tinha que fazer aquilo dentro das regras. 

 

CF - E essa...  

 

EC - Agora fora daquilo você tinha muita coisa pra fazer. 

 

CF - Esse programa não obedecia só a doenças, né? Ou sim, seguia? Controle de 

tuberculose, de malária, ou tinha uma coisa mais... 
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EC - De comunitária? Tinha várias coisas. Tinha educação sanitária – chamavam isso 

educação sanitária; tinha programas assim, de trabalhar com a comunidade pra discutir, 

tinha isso. Tanto que essa coisa do abastecimento d’água ali foi um programa trabalhado 

dos dois lados, sabe? Do lado de cá e do lado de lá e tal. E tinha até essa coisa mais 

simples de comunidade. Eu tinha que participar. Eu fiz uma coisa lá... 

 

PE - Você fazia um pouco esse papel na área da educação sanitária, né? 

 

EC - É. E o cara de saneamento era treinado pra isso. 

 

CF - Conversava com a comunidade, fazia reunião, tinha essas coisas? 

 

EC - Tinha o seguinte, alguns diziam que eu era comunista, tinha esse papo lá, mas era 

por quê? Porque eu botava o prefeito também, que ficou amigo, e tal... Era prefeito da 

Arena, claro! Era um bom sujeito que estava lá. Botava o prefeito, o presidente da câmara, 

seja o que for, na fila do atendimento, vinham consultar iam pra fila, ninguém furava fila, 

sentava lá aguardando até chegar a vez. (rindo) Não tinha. Lá fora a gente bebia cachaça, 

lá dentro não. Então tinha essas coisas assim que você era a pessoa mais importante... 

 

PE - Era boa a relação com esse poder político local? 

 

EC - Muito boa, muito boa. Eu tive um problema que eu tive que sair de lá no final. Tive 

um problema, cara! Um problema. 

 

PE - Não era exatamente político. (riso) 

 

EC - Pois é. (rindo). Tinha o lado político também. Tinha um problema. 

 

PE - Político sentimental! (rindo) 

 

EC -Quando eu saí de lá... É, mas tem uma coisa engraçada, a Corinha... nem sei se a 

Corinha ainda está viva. A Corinha se diverte. Sempre que ela me vê se diverte com isso, 

da carta que eles receberam... Eu vim fazer o curso de saúde pública e... 

 

PE - Você ficou lá quanto tempo? 

 

CF - Um ano. 

 

EC - Eu fiquei um ano... 

 

PE - Um ano? 

 

EC - Aí teve até a discussão, a discussão com o Milton: “Vamos fazer o curso de saúde 

pública?”  

 

CF - Discussão com que? 
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EC - Com o Milton que é esse colega lá, eu lembro uma história dele engraçada. Logo 

depois de um ano... era um ano de contrato, que era logo que começou o FGTS era 

contrato quase que fixo, depois a gente renovava indefinido, mas o primeiro contrato era 

de um ano certo. A gente discutiu... eu disse: “Olha, eu vou fazer o curso.” Tinha morrido 

Che Guevara, estava o negócio ali acontecendo. No final teve um lugar que a gente 

treinava guerrilha, cara treinamos... tinha uma célula já lá. 

 

CF - Ah é? 

 

EC - Mas só que lá não tinha um objetivo, cara! Lá não tinha... “Isso aqui não adianta 

fazer guerrilha, não tem objetivo nenhum aqui. Nós vamos nos perder, vamos ficar 

comendo quaresma todo tempo aí nessa mata e não adianta nada”, né? Era o Sidney, o 

Sidney e os filhos dele... ele era o coletor estadual. Os filhos dele todo nome era... um era 

Ernesto, outro era Fidel... ele ouvia só a rádio de Havana. 

 

CF - (risos) 

 

EC - Isso era em Benjamin Constant, só ouvia a rádio de Havana. E então todo bilhete 

que mandava pra mim pra gente fazer um programa geral, ir pra mata final de semana... 

“Ano de la educación...” 

 

CF - (risos) 

 

EC -Treinamos muito, treinei muito tiro lá, cara! Fiquei bom em tiro se precisar. 

 

CF - E convivia bem, e convivia bem com o prefeito da Arena. (rindo) 

 

EC - Claro! Não tinha isso. Não, isso era em outro lugar. Esse prefeito era de Boca do 

Acre, esse treinamento mais que a gente fez... era um pouco jocoso, mas ao mesmo tempo 

eu queria tirar proveito daquela situação de estar no mato assim e tal... 

 

CF - Isso não foi... 

 

EC - Isso já foi em Benjamim Constant, que eu saí desse lugar e fui pra Benjamim 

Constant, que era na fronteira, né? 

 

CF - Mas isso foi quando, ainda dentro desse período de um ano? 

 

EC -Desse um ano, que foi aí por novembro, por aí, que eu fui pra Benjamin Constant. 

Foi um problema na verdade... duas questões, mas o que interessa... Ah, não vou contar... 

são momentos pessoais. 

 

PE - A carta? 

 

EC - A carta da Fundação SESP como eu disse... então depois eu fui, resolvemos nós que 

íamos fazer o curso então direto. Porque tinha outra proposta, eles queriam que a gente 

continuasse: “Nós não podemos dar bolsa pra vocês com um ano de trabalho, tem gente 

esperando na fila, então daqui a pouco vocês podem ir fazendo, mas esse primeiro ano 

não dá, fica mal.”. Aí eu disse: “Olha, eu vou embora fazer o curso e volto. Lá tem bolsa, 
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com esse dinheiro que a gente economizou, eu economizei, todo mundo economizou, a 

gente vai faz o curso um ano lá no Rio. Eu quero estar no Rio. O negócio está pegando 

fogo, eu quero estar no Rio.”. Aí a gente explicou, ele disse: “Mas é só mais um ano de 

experiência pra melhorar a nossa experiência”, o Milton assim. O apelido dele é Bebê. Eu 

disse: “Bebê, não vai ser mais um ano de experiência, vai ser a mesma experiência duas 

vezes, pra quem quer ter essa experiência duas vezes.”. 

 

CF - (risos) 

 

EC -Viemos os três aqui fazer o curso de saúde pública junto na escola, em 68. 

 

CF - Mas aí vocês então saíram do SESP? 

 

EC -Saímos do SESP. 

 

PE - Um ano. 

 

EC -Com o prazo de um ano a gente parou. Voltamos os três depois de um ano de curso, 

claro que eles queriam nos contratar de novo tendo feito o curso. 

 

CF - Só pra fechar, esse período em Benjamin Constant você ficou um pouquinho. 

 

EC -Três meses por aí. 

 

CF - Também no centro de saúde, no posto? 

 

EC -Lá era unidade mista, era hospitalar também. 

 

CF - Ah ta. 

 

EC -A única desgraça é que lá era pra ter três médicos, só tinha um, eu fiquei muito pouco 

tempo com ele porque eles queriam aproveitar, me mandaram pra lá porque o cara 

precisava sair de férias e não dava pra deixar sem ninguém; ele era responsável 

estratégico, o exército queria que tivesse alguém lá, então, eu fui pra lá cobrir o cara. 

 

CF - Mas aí Boca do Acre ficou sem médico. 

 

EC -Ficou sem médico. Eles decidiram por isso, eles me fizeram essa remoção por várias 

questões; uma delas... mas fundamental era estar lá, senão teria ficado mesmo. Teve 

confusão, mas confusão assim, realmente de marido que achava que eu tinha transado 

com a mulher dele, não tinha nada daquilo, era tudo fantasia, mas de qualquer maneira 

era complicado. 

 

CF - Aí você ficou três meses em Benjamin Constant? 

 

EC -Aí fiquei três meses aproximadamente em Benjamin Constant. E o que me ajudou a 

voltar também foi que chegou o primeiro projeto Rondon em Benjamin Constant com 

uma turma do Rio. Cara, só contar pra eles foi muito bom. Vieram numa fragata da 

marinha. Conheci uma turma do Rio que eu não conhecia e gente jovem, estudante e tal. 
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Meus amigos até hoje, me conheceram lá naquela situação, inclusive a mulher que eu 

acabei casando. Foi lá, namorei ela lá, naquele mês que eles ficaram e tal... 

 

PE - Eram todos universitários, né? 

 

EC -Eram universitários. 

 

PE - Do Rio. 

 

EC -Foi o primeiro projeto Rondon. Esse grupo que foi pra lá foi do Rio, pra Benjamin 

Constant. Saímos de lá, fomos passar o carnaval em Manaus. 

 

CF - (Risos) 

 

EC -Quando eu conheci nessa época o Sérgio Macaco, foi nessa turma, porque tinha uma 

parte que eles faziam de helicóptero, essa turma pra chegar na fragata, não sei que lugar 

e eles tinham conhecido, então, o Sérgio Macaco fazendo parte do carnaval. O Sérgio 

Macaco a gente veio encontrar depois no PDT aqui. O Sérgio Macaco foi deputado pelo 

PDT, teve aquela coisa do episódio... Então os caras militares que a gente encontrou, a 

gente ajudou a fazer a cabeça deles, era o contrário, eles tinham pensamento diferente, 

eles não eram reacionários nesses encontros lá, ditadura de gorila... tinha todo esse papo 

assim que tendo amizade ninguém ia fazer, né? O cara fez um gesto fantástico aqui com 

aquela história... PARA-SAR. Lá tinha muito PARA-SAR e algumas vezes o PARA-SAR 

que trouxe gente pra mim no hospital, de resgatar de seringal, etc., eles traziam. 

Bom, a gente veio... vim pro Rio. E aí, aqui no Rio em 68... é, 68, um ano fantástico. Eu 

sempre estive nos lugares certos, na hora certa. Foi fantástico em 68 no Rio. Eu estava 

em 61 em Porto Alegre... só podia estar lá, né? 

 

CF - Hum-hum. 

 

EC -64 também lá era o lugar. 68 peguei o Rio na rua, como estudante de pós-graduação 

aqui, no mestrado aqui da Escola. 

 

CF - Você chegou no início do ano mesmo, janeiro, fevereiro? 

 

EC -O curso começou acho que em março. Eu ainda peguei o carnaval em Manaus e ainda 

passei uns 15 dias de férias em Porto Alegre. Aí vim pro curso. Devia ter começado em 

março, não me lembro exatamente, mas a carta da Corinha era a seguinte, senão vai ficar 

um buraco na carta da Corinha que ela recebeu. 

 

CF - É. 

 

EC -A comunidade de Boca do Acre de novo, fez abaixo assinados, pedindo pra 

mandarem médico, mas que desta vez, por favor, mandassem um cara um pouco mais 

velho, de preferência casado. 

 

CF - Ah... (Risos) 

 

PE - Ah é? 
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CF - Pra evitar. 

 

PE - Evitar problema. Engraçado. 

 

EC -Mas... 

 

CF - Aí você chegou na escola... vocês três, né, vieram fazer? 

 

EC -Cursamos os três juntos, tomamos todas as decisões sempre juntos. 

 

PE - Interessante. 

 

EC -Aí nós fomos... 

 

PE - Eles tinham ficado onde, um em Belém? 

 

EC - Não, um em Óbitos e outro em Altamira. A gente gravou umas fitinhas que 

mandavam um pro outro, mandava de avião, a gente se divertia muito, com essa história 

dos três sempre juntos. Chegou aqui no Rio, eu já estava... eu quando voltei, passei em 

Porto Alegre em começo de 68, eu retomei meus contatos políticos que estavam dispersos, 

no Amazonas não tinha mesmo e resolvi militar no... no que era, no que veio a ser, no 

começo era Colina e depois era VarPalmares. Bom, eu resolvi fazer o curso com meus 

contatos aqui desse grupo e a gente começou a planejar algumas coisas, mas isso não 

interessa aqui, a minha parte política. 

Enfim, o que interessa é que a gente foi pra decidir o que ia fazer e tinha umas ofertas de 

trabalho e tinha que ver o que era mais conveniente em função... eu particularmente, os 

outros dois não; os outros dois não estavam... eram pessoas de esquerda, mas não estavam 

organizados. Ia ser conveniente pra guerrilha pô. Então teve uma oferta interessante, uma 

era o professor Nelson Moraes gostou muito da gente, aí queria que a gente fosse ser 

professor na UERJ, depois ele também estava com um primeiro trabalho... estava 

começando com a medicina social, mas aí a gente não queria ensino, não queria ficar no 

Rio.  

Houve a proposta aqui do Rio também legal dele que ele estava começando um trabalho 

do IPEA, primeiro trabalho de saúde do IPEA, que ia fazer um diagnóstico de saúde e tal, 

aquelas coisas do Reis Velloso que começou a querer entrar no... Aí o pessoal da minha, 

meu grupo queria que eu fosse pra lá, queriam saber coisas, que era pra mim ir como 

informante. 

 

CF - (Risos)  

 

EC - Espião não! Espião não! Aí tinha também o Nelson oferecia o planejamento, queria 

que eu fosse pra o planejamento da Fundação SESP. “Não quero planejar nada que ajude 

a ditadura.”. Aí resolvi fazer epidemiologia. Disse: “Eu quero epidemiologia.”. Uma coisa 

que impunha certa distância do processo decisório e ao mesmo tempo uma coisa que eu 

conheça mais a população, a saúde, que me dê mais instrumentos de conhecer. E era 

natural para a minha formação também e aí tinha a campanha da varíola, estava 

começando. Ele chegou e disse: “O que vocês acham da campanha da varíola?”.  Fechei. 

“Campanha da varíola, mas não pela campanha, vocês vão pelo SESP, trabalho um pouco 
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diferenciado, não é a campanha de vacinação, vamos discutir então um novo 

procedimento de epidemiologia”.  

Tinha saído um artigo sobre operações de contenção e bloqueio em epidemiologia de 

doenças transmissíveis, era o apaga fogo. E ele dizia: Isso aqui é o nosso caminho, nosso 

caminho é esse daqui eu vou preparar a vigilância epidemiológica, vocês vão ser os 

primeiros caras que vão, os três, que vão trabalhar com vigilância epidemiológica. O 

SESP vai acompanhar a campanha de vacinação que eles fazem e vai estruturar as 

unidades de vigilância; vão começar com varíola que está a campanha aí e é tudo aberto. 

Eu achei tremendão o negócio, aí podia escolher os estados. O Milton queria logo ir pra 

Bahia, que já tinha estado lá. Eu disse: “Não, senhor, agora quem escolhe sou eu. Eu vou 

pra Bahia.” Mas é que a gente estava com um negócio do Lamarca, tinha umas coisas lá 

que tinha que conhecer o terreno. 

 

CF - (risos dos três) Eu fui pra Bahia, o Ciro [de Quadros] foi pro Paraná e o Milton foi 

pra Minas Gerais. 

 

PE - Isso você já fazendo pós? 

 

EC - Já tinha terminado. 

 

PE - Já tinha terminado. 

 

EC - Foi um ano, era um ano aqui... Ih, tem muita história desse período aí... e outros 

amigos também. Cara, teve um monte de história. 

 

CF - A gente vai ter que... 

 

EC - Essa história voltando da escola. Estou preocupado por isso porque... 

 

CF - Não, mas a gente... 

 

PE - Não, tudo bem. Depois a gente volta pro período, mas a gente queria um pouco da 

escola. 

 

CF - É, a gente queria entender um pouco da história de 68.  

 

EC - É, isso aí é muito rico também, mas a gente voltou pra Fundação SESP... 

 

PE - Está bom. 

 

EC - Uma decisão que era política de epidemiologia parara, parara. E saímos os três juntos 

da Fundação SESP. 

 

CF - Ah é? 

 

EC - É, quando mudou o presidente da Fundação a gente achou que... a gente era meio 

zuretado mesmo. Resolvemos que a gente tinha que sair de lá, agora era ensino, pegar os 

estudantes e vamos começar... o negócio era esse... 

 



 
 

46 
 

CF - Mas isso foi antes ou depois? 

 

EC - Não, um ano e pouco. Um ano e meio depois. 

 

CF - Esse um ano e meio você ficou na Bahia. 

 

EC - Teve mudança, tiraram o... Era um processo político, tiraram o... 

 

CF - O Nelson. 

 

EC - O Nelson Moraes da Fundação SESP, não sei o que mais... sabe? A gente avaliou 

que... 

 

CF - Era hora de sair. 

 

EC - Era hora de sair, criamos um pouco de problema pro Nelson, que não queria, 

achamos na obrigação de arrumar outro emprego pra ele. Ele ficou desempregado uns 

três meses, aqui pelo Rio, e eu por alguma razão específica: eu estava me escondendo. 

Então ficamos três meses zerados aí. O Milton foi logo pra São Paulo; lá em São Paulo 

ele começou a trabalhar lá com o Guilherme Rodrigues da Silva no departamento de 

preventiva. 

 

CF - E esse período na Bahia, Eduardo, como é que foi esse trabalho? 

 

EC - Tecnicamente pra mim foi muito bom lá. E a gente tinha um... eu te confesso que às 

vezes eu tenho uma certa... eu não aproveitei esta Bahia que a gente conhece... agora 

conheci a Bahia e o interior inteiro. Essa Bahia do, sabe como é? É uma vida da luta 

contra a ditadura muito esquisita. Eu tinha muita... e foi a época que o Milton estava 

fazendo algumas ações muito fortes, então eu preferia não ficar lidando com as pessoas, 

que eu estava dando cobertura pra muita gente. Então estourou, teve um episódio que 

estourou... quer dizer, quando eu saí... 

 

PE - Você conseguia conciliar? 

 

EC - Mais ou menos, mais ou menos. Estourou. Teve o momento que eu tive que fugir. 

Quando eu vim foi tudo formal, mas eu não sabia se as pessoas que foram presas iam falar 

ou não. Eu acho que tortura a chance era muito grande, então fiquei três meses pra saber 

se elas tinham passado... 

 

CF - Informações. 

 

EC - Passado informação ou não. Aí eu vim pra escola, ser professor da escola, Oswaldo 

nos contratou, eu e o Ciro. 

 

PE - Que ano? 

 

EC - 70, no meio de 70, junho de 70. 

 

CF - Em 68 você fez o mestrado em 69 e início de 70 você estava no SESP na Bahia. 
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EC - Estava no SESP na Bahia. 

 

CF - Aí no final de 70 você volta pra cá. 

 

EC - É. Foi mais pesado. Quando eu cheguei aqui era um problema psicológico, cara! 

Tive que ir pra escola nacional de saúde pública porque logo em seguida, ou junto, não 

me lembro bem, fizeram aquela absorção a escola pelo... Não... 

 

PE - Em março que acontece. 

 

CF - Junção 

 

EC - E começa a junção... Não estava aqui dentro, mas já tinha havido a cassação aqui. E 

quando então aquilo veio junto, que abriram a coisa... Bom, a escola era uma depressão! 

Eu resolvi ficar na escola, eu não sei porquê, cara! mas eu acho que era depressão também 

do momento político, sabe? Meio sem rumo ainda, sem sentido, estava se degringolando 

a organização, todo mundo sendo preso. 

 

CF - Anos 70? 

 

EC - E então os contatos da gente cada vez eram mais perigosos e mais sem objetivo. A 

gente deu uma trava e tal. Claramente. E eu achei... porque essa minha ex-mulher, a 

primeira mulher, Cristina, ela militava junto comigo e ela voltou então pra fazer um – ela 

era química, química industrial, e a gente viu que ela podia fazer um complemento, ficar 

com engenharia industrial se ela fizesse um ano aqui. Então eu achando que ficando no 

Rio, ela ficava na escola, ela podia fazer isso aqui. Foi mais ou menos uma coisa assim, 

mais ou menos isso, também não me lembro de tanta coisa. Ficou algumas coisas na 

memória, eu sei que foi uma decisão que foi compartilhada de ficar no Rio, mas era uma 

depressão. A gente via as moscas voarem naquele refeitório, a gente ouvia as moscas 

voando porque era um vazio, não tinha ninguém. Nós éramos 18 professores, com a leva 

contratada que era eu e o Ciro, teve uns 40 professores demitidos e a gente até se sentia 

um pouco mal de entrar no meio do espalha a coisa, né? Era uma relação contraditória, 

nós achamos assim, tinha um pouco de utilitarismo, escola está aqui, nós temos que estar 

legal pra poder sair.  

E a Cristina veio com a história da bolsa da rainha, ela inventou uma história da bolsa da 

rainha, que uma professora dela... eu não tinha interesse em Inglaterra, lugar nenhum. Ela 

inventou que podia ganhar uma bolsa do conselho britânico e que se eu aplicasse talvez 

eu ganhasse. E a gente saiu legal, saiu pra fazer o curso. E se tivesse na escola eu tinha 

chance, queriam gente empregada. Então, eu mal entrei aqui, em julho, agosto eu 

consegui que Osvaldina assinasse... eu pedi a bolsa pro conselho britânico. E eles deram 

pra nós dois... Então o cara... 

 

Fita 3 – Lado A 

EC: ... esse da água era do (Szachna Eliasz) Cynamon. 

CF: Eu vi na biblioteca um tempo atrás um trabalho sobre águas, né? 

EC: Ah, pode ter outras coisas, já nem me lembro mais desse não. 
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CF: [trecho ininteligível] monografia conta a história dela. 

EC: A monografia: O novo profissional de saúde, o título, tinha na biblioteca. Agora, eu 

estou achando meio lento hoje. Nós temos que ir mais rápido. Ou não? 

CF: Eduardo, aí bom você falou do mestrado... você falou do mestrado, aí falou que você 

saiu, voltou pro SESP, foi pra Bahia. 

EC: Aqui está, eu botei as datas aqui; 66, formatura, eu já te falei, tese de doutoramento, 

conheci o Ernani Braga, vim discutir a minha vida profissional aqui com ele. Foi decisão 

pela saúde pública. 

CF: Isso. 

EC: 67, fui trabalhar na Fundação SESP, no Amazonas; 68, faço esse mestrado de saúde 

pública, pedi demissão do SESP, fiz mestrado em saúde pública e aí também me 

organizei, pensar políticas... 

CF: É, você falou isso. 

EC: Eu falei. 

CF: Você falou. 

EC: Estou reprisando o que eu falei só porque está no quadrinho. Aí em 69 eu fui pra 

Fundação SESP na Bahia. 

EC: Isso. 

LK: 75 você estava no Acre de novo? 

EC: Não. 

CF: A gente não chegou lá ainda. 

EC: Não cheguei. Bahia então também começo de 70. Aí venho pra Ensp como auxiliar 

de ensino no meio de 70. Isso. Ai aqui que a gente tem que começar, que a gente parou 

aqui. 

EC: Meio de 70 até 71, meio de 71 é Ensp, meio aproximado, aí eu vou pra Inglaterra. 

CF: Só fala um pouquinho pra gente como é que estava a escola nesse seu retorno... 

EC: Ah! 

CF: 70 a 71. 

EC: 70, né? 

CF: Não tinha mais o mestrado... 

EC: Não tinha o mestrado. 69 tinha sido... o ano que eu saí... a gente se formou e logo 

depois fizeram um rebuliço aí dentro da escola. 

CF: E aí a escola ficou só com os cursos? 
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EC: Não…. é. É, eu acho que era isso. Eu não estava aí em 69, mas era isso. O legado, 

em 70 eu entrei no meio então tinha um curso fraco, os alunos eram uma coisa, cara! 

Desculpe alunos dessa época. É coisa desprestigiada, então eram as pessoas mais velhas, 

assim meio prêmio pra ficar, fazer o curso. 

EC: Pessoal de serviço? 

EC: É, de serviço. 

CF: Vinha do serviço. 

EC: Agora, 71 deu um booster aí. Eu falei já isso. 

CF: Hum-hum. 

EC: Em 71 já veio uma turma diferenciada. Jovens e tal, inclusive o [Paulo] Sabroza, 

recém-formado, entre outros. Então 71, começam as coisas. 

CF: Mas aí você fica pouco tempo porque você vai... 

EC: Fiquei um período só, e fui pra Inglaterra. 

CF: Como auxiliar de ensino? 

EC: Auxiliar de ensino. 

CF: Qual era a disciplina que você? 

EC: Epidemiologia. 

CF: Epidemiologia. 

LK: O que difere de 69/70 pra 71, o que que muda, pra mudar o curso desse jeito? 

EC: Eu acho que foi isso, sabe? Eu não quero supervalorizar isso, mas eu acho que teve 

um papel na nossa entrada, sabe? O pessoal estava tudo muito deprimido e chega jovem 

assim, dá um certo pique de ânimo e rever as coisas e tal. Bom, eu não... o Arlindo [Fábio] 

pode ajudar a lembrar esse período, o Luiz Fernando [Dias Ferreira] também, mas o Luiz 

Fernando era um cara assim legal, mas ele era meio na dele. 

LK: Luiz Fernando já estava aí? 

EC: Estava. Pessoas do mestrado que continuaram, que já estavam na época do mestrado, 

Hermann Schatzmayr, Carlos Maurício - que continuaram, que estão por aí hoje, né? Luiz 

Fernando... 

CF: Eles tinham feito o mestrado e continuaram? 

EC: Eles eram professores. 

CF: Não eram do mestrado em 68 não? 

EC: Já eram, já eram professores. 

CF: E ficaram. 
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EC: É. 

LK: Quem era aluna era a Elza Paim, não é? 

EC: Não, professora. 

CF: A Elza Paim não era aluna do mestrado? 

EC: Não. Não. A Elza Paim era não... era professora. Talvez tivesse sido do primeiro, do 

meu não. Não sei se... era professora. 

CF: Elza Paim era do SESP, ela veio do SESP. 

EC: Veio do SESP. 

CF: Ela veio acho que cedida para Fundação. 

LK: Mas ela fez esse mestrado. 

EC: Cynamon. 

CF: Fez? 

EC: Só se foi no primeiro ano, 67. 

CF: É. Pode ser 67. 

EC: A Lenita já estava, eu acho. Às vezes eu confundo quando eu era aluno, quando eu 

era professor. Às vezes eu confundo. 

PE: Claro. 

CF: Joir [Fonte]1 já estava? 

EC: Joir estava quando eu vim... não aluno, professor. 

CF: Sim. 

LK: Já era professor. 

EC: Não era professor quando eu fui aluno. Não estava aqui na escola.  

LK: Não te deu aula? 

EC: Não. Ele veio depois. O Joir deu uma abertura para gente... O Joir era uma pessoa 

muito especial. 

CF: Por que, Eduardo? 

EC: Porque ele era um pessoal que era pra nós mais velha na época, pegou o pessoal verde 

assim, ele era um cara muito experiente, mas ele não tinha, digamos, a formação como 

epidemiologista na época assim que tivesse mais moderna, então ele estudou, ele entrou 

nas coisas, sabe? Foi realmente uma pessoa de muita vitalidade e ao mesmo tempo, muito 

tranquilo, ele soube aguentar os faísca adiantada. 

                                                           
1 Leprologista que atuou no Serviço Nacional da Lepra, do MS. 
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LK: Anastácio. 

CF: Oi? 

LK: Anastácio já estava também? 

EC: Não, veio depois. Ele foi aluno desse curso, ou foi 71, não sei. 

CF: Sabe uma dúvida que eu tenho, Eduardo? Esse curso, esse mestrado de 68, ele tinha 

muito aluno, né? Foram muitos alunos. 

EC: Foram 60, não sei quantos. 

CF: Pois é, a sensação que eu tenho é que em 70 a escola esvaziou. 

EC: Completamente. 

CF: É isso? 

EC: Tinha só uns 20 alunos no curso, 20 a 30 no máximo. 

CF: Né? Não só porque o mestrado deixou de existir. Eu acho que... a sensação que eu 

tenho é isso, eu acho que essa mudança… 

EC: É. 

CF: A questão política teve um impacto físico... 

EC: Se não me engano... eu teria que olhar as coisas. Se não me engano em 71 eu acho 

que até o Hélio Uchôa foi coordenador desse curso, eu não me lembro. Não atrapalhou 

em nada, ele era um cara legal. Não tenho tanta certeza assim. Mas a gente acabou 

optando pelo seguinte - se não me engano foi isso - primeiro semestre todo mundo junto, 

que era uma tentativa de reeditar o que era legal da multidisciplinaridade com o aprender 

a fazer. Então, no segundo semestre, no segundo período, você separava pela intenção 

básica. Tinha assim, os caras que iam pra laboratório, então, laboratório de saúde pública, 

digamos, né? É..... pessoal de odontologia social e tal, e eu acho que tinha enfermagem 

de saúde pública. Enfim, devia ter, eu não me lembro como era os outros, acho que talvez 

epidemiologia e administração e planejamento, se não me engano isso. Tinha um... não 

tenho certeza, mas aí vinha uns três ou quatro grupos separados aqui dentro que iam 

trabalhar, que era, tentava resolver as críticas, que eram entre as generalidades e tal, 

preparar... preparar um administrador de saúde que, na verdade, a gente criticava porque 

pelo modelo do mestrado era muito mais um diplomata da saúde do que administrador, 

que nem as técnicas administrativas tinha tempo de aprofundar, entende... era uma coisa 

assim. 

CF: Mas esse curso não era mestrado, esse que você está falando... 

EC: Aí já não era mestrado. 

CF: Eram básicos? 

EC: Era curso de saúde pública. Não chamava básico ainda, era curso de saúde pública, 

se não me engano. 
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CF: Isso mesmo. 

EC: Especialização em saúde pública. 

CF: Hum-hum. 

EC: Ah, sim, tinha de engenheiros, então eu não me lembro, parece que o Cynamon não 

deixou ser tudo integrado, não tenho certeza. Cynamon era muito conscio. Tinha que 

ensinar os caras aprenderem a fazer sistema de abastecimento de água e esgoto. Sabe? 

então ele ficava nervoso com aquela coisa de...  

CF: De unificar. 

EC: É. 

CF: De integrar. 

EC: Agora, ele botava nos cursos dele que eu tinha que dar aula, ele gostava que os 

alunos... os alunos gostavam de epidemiologia. Então tinha um curso de epidemiologia 

pra engenheiros de saúde pública, eu tinha que dar aula e tal. Ele manteve muito tempo 

engenheiro separado pra dar esse curso. 

CF: Separado? 

EC: É. 

CF: E o resto era integrado, médico, enfermeira... 

EC: Integrado. Era, era. 

CF: Tinha médico? Devia ser um percentual pequeno de médicos, né? 

EC: Em 71 tinha bastante. 

CF: Tinha? Aí você ficou esse um ano... menos de um ano, né? [falando juntos] 

EC: É. Aconteceu isso, né? Que eu ganhei a bolsa. 

CF: Aí você foi pra Inglaterra. 

EC: Eu fui pra Inglaterra. 

CF: Você ficou quantos anos lá? 

EC: Não, essa primeira ida só fiquei um ano. 

CF: Um ano só. 

EC: Fiz o curso... aí tem duas questões no meio: eu fui pra lá fazer... eu não sabia direito, 

só tinham me dito... não tinha nenhuma informação sobre a Inglaterra, né? Eu fui porque 

a gente tinha que ir. A gente, quer dizer, não era eu, pelo trabalho. 

CF: Sim, você explicou até. 

EC: É, expliquei. 

CF: Era por causa... 
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EC: ...Esse encaminhamento político que era bom sair do Brasil. E tinham dito que tinha 

um curso de epidemiologia. Eu perguntei se tinha mestrado lá na escola de medicina 

tropical, disseram que não, mas tinha um curso famoso de epidemiologia que durava oito 

meses, mais ou menos, sete, oito meses, mas não era mestrado, mas que eu poderia depois 

abrir para o doutorado se quisesse, lá poderia, dependendo da minha performance e tal. 

CF: Até porque você já tinha o mestrado aqui. 

EC: É, eu tinha o mestrado aqui. É. Mas eles não levavam muito em conta, não sabiam o 

que que iam encontrar. Na época não tinha praticamente estudante brasileiro, eles não 

tinham ideia. Só tinha tido um brasileiro antes de mim na London School, de São Paulo, 

o... Ah, esqueci o nome dele! Ficou amigo, fez esse curso de epidemiologia também... 

como é que era o nome dele? – um cara que trabalhou muito com índio, um dos primeiros 

caras a trabalhar com índio. Um cara da Escola Paulista de Medicina... Roberto Baruzzi, 

eu acho. 

CF: Roberto? 

EC: Baruzzi. 

CF: Baruzzi? 

EC: Eu acho que é Baruzzi. 

CF: Depois a gente pode ver. 

EC: Bom, aí aconteceu o seguinte... 

CF: Isso é uma coisa. Só uma observação, Eduardo, do assunto que você está falando que 

eu acho que é uma coisa interessante você falar, quer dizer, só tinha tido um brasileiro eu 

acho na London School, né? 

EC: É. 

CF: Porque a tendência era as pessoas irem para os Estados Unidos. 

EC: Estados Unidos. 

CF: Né? 

EC: É. 

CF: Fazer a especialização lá. 

EC: É isso mesmo. 

CF: Né? 

EC: É. A tendência era essa, todo mundo ia direto, as bolsas, e tal, e é claro que estava 

começando, né? Eu era o reflexo acho de uma coisa que estava mudando. Se bem que foi 

muito particular, mas por causa dos outros setores. Igualmente foi a Cristina que fez o 

movimento de ir pra Inglaterra e tal, por causa da área da química; ela tinha uns contatos 

aí e os caras... Bom é, o que aconteceu foi muito simplesmente o seguinte: em primeiro 

lugar eu mantinha contato, especialmente com o Bebê, com o Milton também, de carta, e 
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tal, e ele tinha contato com pessoas que podiam informar - ele tinha continuado no Rio...   

em São Paulo - dar informação sobre... como estavam os nossos presos políticos. 

Então, a primeira coisa que foi boa foi quando ele foi falar, soltaram o Carlos Araújo já 

que era uma das pessoas... um dos caras do cofre do Adhemar [de Barros], que foi lá da 

direção do Var-Palmares, e ele disse que eu estava... que o pessoal não tinha aberto. Eu 

recebi recado que eu podia voltar pro Brasil, não tinha certeza, era duvidoso aquilo ali, 

até ali eu não sabia. Então parecia que era tranquilo eu poder voltar.  

A segunda questão era a seguinte: que eu tinha ido sem salário, eu não tinha obrigação 

também de voltar pra... eles resolveram que não... mudou a política, Guilherme Lacorte 

me chama e tal, tem bolsa tal, mas mudou a política, todo mundo antes, todo mundo ia 

com salário, mudou a política; eu fui o primeiro e único que foi sem salário. (risos) Eu 

disse, “Eu vou embora.”. Fui embora. 

LK: O diretor da Escola era o... 

EC: Foi o Lacorte, era correspondente, ele era o diretor da Escola Nacional de Saúde 

Pública. 

LK: O diretor da Escola. 

EC: Era ele. 

CF: Era ele. 

EC: Era ele. E tinha o diretor da área de ensino... Ah, não sei, cara! Não pergunta essas 

coisas. (rindo) Eram tantos acontecimentos. (riso) mas ele que era o preposto. Eu já 

comentei que a única coisa boa que o Lacorte deixou na escola foi a dona Eugênia. 

CF: Maria Eugênia. (risos)  

LK: Depois ele veio... 

CF: Aí você voltou então, viu que poderia voltar. 

EC: Pois é, eu vi que poderia voltar, então o que eu fiz? A primeira coisa o seguinte, eu 

preenchi o tempo com curso de clínica e tal, de medicina tropical, que tinha um curso lá 

que eram seis meses e eu perdi só... fiz um negócio, perdi o primeiro mês, fiz um trato lá 

e como a minha bolsa era de um ano, meu curso era de sete meses, mais ou menos, então 

o Conselho Britânico tinha uma bolsa que completava o tempo, então eu pude fazer a 

parte. E eu gostei muito de ver os bichinhos, aprender as mosquinhas do sono... eu não 

sabia nada disso direito, né? Olha, eu gostei de ver os bichos todos, esses aí da clássica 

medicina tropical de tudo quanto é país do mundo. Porque já o meu curso de 

epidemiologia era centralmente metodologia, já era o que era considerado moderno na 

época, organização de estudos. Sabe, era outra história. É, já era... e muito material de 

doenças crônicas, degenerativas de modo geral. 

CF: Ah é? Por quê? 

EC: Porque era a tendência de lá. A epidemiologia foi renovada muito com os estudos de, 

especialmente de cigarro e doenças de pulmão, tinha sido uma renovação danada, os 

métodos etc. e com isso o que era da década de 60 em diante... esses estudos são da década 

de 50, final da década de 50, 58, o pessoal começou outra coisa… [falando juntos] 
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LK: Primeiro era crônica degenerativa. 

EC: É. E aí engraçado que era dentro de uma escola de medicina tropical, mas a 

epidemiologia era completamente não tropical, era completamente métodos 

populacionais, vamos chamar assim. 

CF: Isso era uma coisa, hoje você pode falar que isso era uma coisa específica da 

Inglaterra ou isso acontecia em outros países atrelados... 

EC: Não, claro que Estados Unidos já estava infectado, já estava começando, já tinha 

também, tanto que o livro, o mais clássico livro, o primeiro livro de epidemiologia que 

eu tenho conhecimento [trecho ininteligível] que mudou o texto foi do [Brian] 

MacMahon, que era americano, mas ele tinha feito curso na Inglaterra, lá tinha mudado, 

aquela metodologia tinha mudado, eu acho que ele tinha feito. Os canadenses estavam 

começando a mudar. 

Então era mudar no sentido, a epidemiologia estava sempre atrelada ao, ao... às doenças 

infecciosas, ainda era uma epidemiologia descritiva, tal, não é? Então os métodos 

analíticos que a gente chamava de métodos analíticos em epidemiologia, são a 

sistematização deles que foi a contribuição do MacMahon. Os livros ingleses não tinham 

sistematização... 

CF: Como é que se escreve? Mac? 

EC: Mac, M-a-c, eu acho, M-a-h- o- n. É o livro que eu adotei quando voltei de lá pra dar 

o curso. Foi antes d’eu dar o curso lá, mas aí teve coisas assim, eu tive excelentes... eu 

tive alguns professores fantásticos lá em epidemiologia, e também em doenças tropicais, 

nomes famosos em saúde pública. Aquilo foi um... e aí me interessei. Só que eu estava 

naquela dúvida, né? “E agora?” Aí fui aceito pro mestrado, pro doutorado. O professor 

titular do departamento, uma grande figura que era um escocês, - eu não quero que saía 

na gravação porque eu não tenho mais memória além disso… o nome do cara (risos). 

Esse que é o problema de entrevistar gente que já está ficando velho. (risos) 

CF: Pô, a quantidade de coisas que você já lembrou, Eduardo, de quando tinha 20 anos 

de idade. (risos)  

EC: Mas tem momentos que a memória da gente tem sido... é mais fácil... se bem que 

isso é um passado distante. 

LK: Pois é, sinal que não está tão velho assim, senão você... 

EC: Donald Riad. 

LK: Você tem essa memória boa, ela ainda está... 

EC: Donald Riad é um cara da velha escola, nessa época 71, ele já era um homem de 

quase 70 anos, se aposentou pouco depois e morreu praticamente jovem, mas o Riad tinha 

sido médico da força aérea, hard, durante a guerra e ele então foi um cara que saiu um 

pouco de saúde pública, da formação básica, ele teve que tratar de outras coisas, efeitos, 

entre aspas, fisiológicos, altitude, velocidade, stress de guerra, isso daí. Então, os estudos 

deles rompem, começam a romper especialmente na guerra, nessas escolas mais clássicas, 

com transmissíveis e aplicação de métodos para estudo de situações, não necessariamente 

doenças, inclusive, reações de adaptação por estresse etc.  
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Ele era um sir, claro... Bom, ele era uma pessoa simpática, um escocês, um cara que ri. 

Aí ele acabou... eu ia ser o primeiro aluno de doutorado, ele me aceitou, me aceitou para 

fazer o doutorado. Eu expliquei que eu tinha feito o mestrado, e não tinha mestrado, teria 

um mestrado de medicina social lá, Social Medicine, e seria uma coisa adequada. 

Inclusive no segundo, quando eu estava saindo de lá, estava indo outro brasileiro. Não sei 

se foi exatamente nessa época, quando eu estava saindo... sim, estava chegando um 

brasileiro pra fazer o curso de mestrado em medicina social. 

CF: Quem era, você lembra? 

EC: Era o baiano, nosso querido baiano Ubaldo [Porto Dantas], como era o nome dele? 

Você sabe quem é. O cara foi deputado depois pela Bahia, acho que foi prefeito de 

Itabuna. Cara, que problema! 

CF: Depois você lembra. 

EC: Dantes? Bom, ele foi fazer o mestrado de medicina social lá. Até tem um episódio 

fantástico, né? 

CF: Nunca mais ouviu falar dele. 

EC: Pois é, está meio sumidão. Um dia ele me... que eu nunca tinha ido na embaixada 

brasileira, eu detestava ditadura, então qualquer coisa... 

CF: Relacionada... ao governo. 

EC: Relacionada... eu vivi um outro mundo lá, realmente que não tinha que ver. Então 

minha primeira sensação ao chegar em Londres, o dia seguinte... eu cheguei de noite, era 

escuro, me chamou atenção aquelas luzes amarelas, mais pra fog, aquelas luzes amarelas, 

então a gente vai cair direto num rol de estudantes pra dormir a primeira noite que me 

colocaram. No dia seguinte, um cara do conselho britânico foi me buscar pra me ensinar 

alguma coisa de como me movimentar em Londres.  

Eu me lembro tão nitidamente, tem coisas que eu não me lembro, mas eu me lembro – 

nomes, né? - nitidamente desse cara que foi me buscar, que era um velhinho aposentado. 

Eles usavam pra isso, pra estudantes, né? E eu me lembro da sensação: liberdade, sabe? 

Liberdade. Aquele ar de liberdade. Era uma coisa fantástica a sensação. Eu vivia num 

mundo escondido, quer dizer, eu era um homem escondido. Mas...  

Bom, aí tem muita coisa que eu ia falar de lá, mas vai esses professores. Outro professor 

fantástico, um cara que só deu algumas aulas, Jeffrey (nome), era um cara, era digamos 

um Nelson de Moraes. O Nelson de Moraes aqui, diferente em algumas coisas, o Nelson 

de Moraes não era um cara da profunda epidemiologia né, ele tinha alguns trabalhos 

interessantes, mas ele, o Nelson de Moraes era um puta de um professor. Ele ia pra frente, 

a gente prestava atenção, ele criava situações legais pra gente entender os mecanismos do 

pensamento epidemiológico, mais do que talvez os métodos. E esse cara tinha esta 

característica, ele nas aulas teóricas ele ganhava a gente, mas ele era um pactário da 

escola, ele dava epidemiologia de cardiovasculares.  

Bom, e tem um professor fundamental também, de epidemiologia tem mais um que é o 

Colen, que era nosso preceptor, o cara que coordenava o curso, uma beleza de pessoa e 

um cara legal, bom professor também, mas tinha um que era especial, que era pra mim 

especial, muito especial que era o Amitage que era de estatística. Amitage que se escreve. 
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CF: Hum-hum. 

EC: Esse cara me ensinou estatística. Não é tanto na aula, porque eu não ia muito na aula 

teórica de manhã, era a primeira aula da manhã, eu chegava atrasado. 

CF: (risos) 

EC: Eu tinha que pegar dos colegas. Aliás, a minha mulher, a primeira que eu casei, 

primeiro fui notado por entrar na sala de aula no meio da aula batendo a porta do fundo 

lá do anfiteatro... [atendendo ao telefone] 

Bom, mas o Amitage, então eu não frequentava as aulas teóricas, eu pegava depois o 

material e estudava, estudava em casa, estudava aquela coisa no livro, no livro dele, ele 

tinha o livro dele. Mas era quando eu não entendia tinha as aulas práticas em estatística, 

eram muito boas e eu não sei, eu fiz uma comunicação fácil com ele, embora eu não 

falasse bem inglês, mas... E os pulos do gato, sabe? Eu conseguia entender algumas coisas 

que estavam... Então, a gente que vai na área de saúde não tem uma formação forte em 

matemática, né? Mas ele conseguiu, ele me motivou tanto que eu acabei indo fazer 

paralelamente a esse curso dele, curso de matemática na London School of Economy que 

tinha uns cursos bases de matemática. Pô, mas básico? Eu olho aquilo eu não lembro mais 

nada, cara! Sabe? Pra gente era um mistério, mas tinha um outro colega meu que estava 

fazendo um outro curso lá que foi junto comigo também que era um americano, Paul Fine, 

o cara hoje é super importante para as pesquisas. Então o Fine também me ajudava, 

também aprendi um pouco de inglês e tal, ele era veterinário, eu acho, de formação básica, 

e a gente aprendeu muita matemática ali, muito motivado pelo Amitage.  

Bom, que mais? Se bem que, em 70, se não me engano... não sei mais se foi 70. Não sei 

mais quando o Oswaldo Campos veio pra ENSP. Você não sabe dizer, quando foi que o 

Oswaldo Costa veio pra a ENSP? 

LK: Não sei porque em 70, eu acho que ele pode [trecho ininteligível] 

EC: Não me lembro. Eu acho que não foi, foi depois, nós começamos... 

LK: Ele era diretor. Virou diretor depois. Ele é diretor acho que em [19]74. 

EC: Ele não foi diretor. Foi diretor? O Oswaldo Costa. 

CF: Foi. 

EC: Então eu estava fora do Brasil. Nunca peguei ele de diretor. 

LK: Não, Oswaldo Campos... 

EC: Não é Costa, é Campos. Campos, Oswaldo Campos. É até paulista, voltou pra São 

Paulo. 

CF: É. 

EC: Mas ele foi uma pessoa superlegal. 

CF: Mas por que você está lembrando do Oswaldo Campos especificamente? 

EC: Foi em 70. Porque eu me lembrei que nós organizamos curso de matemática pra a 

gente aprender, ele é a pessoa do planejamento, mas eu acho que era isso. 

CF: Quando você voltou da Inglaterra. 
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EC: Eu já não me lembro se foi antes ou se foi depois. Não me lembro. Matemática estava 

na nossa vida, por exemplo, os meus amigos que estavam presos estudavam matemática 

na prisão, era uma coisa muito boa. Na prisão todo mundo quer estudar matemática, e a 

gente estava estudando matemática, é uma coisa legal, uma coisa que a ditadura 

favorece... Cara, não consigo lembrar, mas o Arlindo [Fábio] vai saber. Não sei. 

CF: Mas isso a gente tem como... 

EC: Só pra dizer que a gente estudava matemática, fez um grupinho pra estudar 

matemática. 

LK: O Arlindo... 

EC: Não, o Arlindo não conhece não. 

CF: Ah, pra vocês professores. 

EC: É pra alguns professores. 

CF: Não era pros alunos. 

EC: Não, não, os alunos não tinham tempo pra auxílio de matemática... 

CF: Quem eram os professores? 

EC: Era o Luiz [trecho ininteligível] Como era o nome? Aqueles dois. 

LK: Eu sei. 

EC: Não me lembro quem mais. Bom, vamos passar... 

LK: Maurício? 

EC: Não. Vamos adiante aí. 

CF: Vamos fechar. 

EC: Então eu voltei pra fazer a tese. Então, tinha que fazer um projeto de tese em Chagas 

com o Donald Riad de orientador. 

CF: Então, quer dizer, deixa eu entender, você voltou da Inglaterra formalmente... 

EC: Porque eu podia voltar... 

CF: Inscrito no... 
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Data: 08/03/2004  

Fita 3 – Lado B 

CF: Vamos iniciar nossa segunda entrevista com o Eduardo Costa, hoje dia 8 de março 

de 2004... 

LK: Dia Internacional da Mulher. (risos) 

CF: Com as pesquisadoras Cristina Fonseca e Lisabel Klein. 

Eduardo, a gente começou uma conversa informal aqui, vamos só recuperar um 

pouquinho dessas informações que você está falando, depois a gente retoma a partir da 

ENSP. Você estava falando do SESP, você lembrou duas coisas importantes, uma é o 

papel dos anestesistas no processo de destruição desse serviço de assistência médica no 

SESP, né? Por volta da década de 70, 74... 

EC: [trecho ininteligível], certamente. É. O SESP tinha uma... tem uma questão para 

entender um pouco essa questão corporativa. O seguinte, nas cidades, especialmente no 

Brasil... quer dizer, no Brasil o trabalho médico, era no interior era completamente, ou 

normalmente, privado e desestruturado de um sistema, uma estrutura que mais 

classicamente eu chamaria de liberal etc., e tal., e os pequenos hospitais também. Aonde 

tinha, tinha poder econômico, construía, a comunidade conseguia um hospital, ou tinha 

uma Santa Casa onde eles trabalhavam também.  

Agora, começa já da década de 60 mais fortemente essa questão da especialização médica 

e começa nas cidades particularmente ter um grande movimento para a manutenção 

daquele status profissional que era autônomo, digamos, liberal no sentido clássico. E 

quando começa na década de 60 a luta que eles chamavam dos médicos que era a 

liberdade de escolha, deixar o paciente escolher. Ter um posto médico, alguma coisa 

assim, era uma maneira de não dar liberdade de escolha, então todas as lutas da medicina 

mais tradicional eram pela liberdade de escolha e tal. 

Isso é só um panorama muito rápido para dizer o seguinte, a Fundação SESP era 

completamente na contramão disso. A Fundação SESP o contrato de trabalho com os 

médicos, até porque eram em área, normalmente em áreas reprimidas, áreas com pouco 

desenvolvimento, econômico particularmente, a Fundação SESP era, dava tempo integral 

e dedicação exclusiva. Os médicos todos eram tempo integral, dedicação exclusiva, 

ninguém podia ter qualquer paciente paralelamente. Então este é o modelo da Fundação 

SESP de contrato médico.  

Algumas unidades do SESP, no entanto - eram unidades pequenas - algumas se tornaram 

grandes unidades. Grandes unidades o seguinte: Com serviço cirúrgico, com alguns 

médicos, grandes unidades assim tinham é... a de Palmares que eu estagiei não tinha 

estrutura cirúrgica, mas eram unidades mistas, onde você tinha... Parintins, me lembro 

que era uma - isso lá no norte, e várias outras, agora não me lembro, mas tinha várias 

unidades que eram unidades mistas e hospitalares. 

Aí começou o problema, começou o problema de ter uma pressão quando a cidade era 

maior, a cidade tinha crescido, primeiro pelo tempo parcial, de ser médico de tempo 
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parcial, de poder exercer...  quer dizer, começou a ser mais vantajoso nessas cidades para 

o médico que ele não tivesse dedicação exclusiva, mas que exercesse em tempo parcial e 

o resto do tempo ele poder ter a sua clínica privada, trabalhar em outras coisas. 

CF: Mas isso era uma pressão dos médicos do SESP ou da categoria, dos sanitaristas... 

EC: Era da categoria, não era dos sanitaristas. 

CF: Era dos médicos do SESP? 

EC: Era dos médicos do SESP, médicos do interior que trabalhavam... em todas as áreas 

cirúrgicas começou a ser meio imperioso ter especialização, começou a ser importante 

pensar no tempo de regime parcial, quer dizer, de tempo parcial, ou pelo menos não 

dedicação exclusiva. 

E complicou muito, complicou muito. Teve um movimento lá no norte - acho que no 

Pará, mais precisamente, onde os anestesistas estavam organizados, começam a se 

recusar, não querer trabalhar, não aceitar contratos do SESP. E o SESP não tinha estrutura 

de como pagar por unidade de serviço, ele era completamente oposto, filosofia 

completamente diferente. E era a filosofia predominante da previdência... estava 

crescendo a previdência, já tinha sido unificada em 67, então estava atingindo outros 

lugares a previdência né, completamente diferente do pagamento por unidade de serviço.  

Então, o domínio dessa ideia que foi importante no Brasil, tanto que perdura até hoje, de 

pagamento por unidade de serviço, procedimentos, seja o que for, começa e desafia a 

estrutura do SESP frente a área médica, começa a criar problema e criou. Foram vários 

movimentos.  

Eu acredito que isso repercutiu muito depois dos conceitos da classe médica urbana, 

digamos, contra o SESP. Quer dizer, era a unidade que não servia, não servia aos 

propósitos de desenvolvimento da categoria na época, eles achavam.  

Engraçado que a gente acreditava no tempo integral, dedicação exclusiva, o que criou 

muito problema... 

CF: Criou muito problema para você? 

EC: É. Pra mim pela vida afora, pessoal também. Eu, por exemplo, aqui na secretaria de 

saúde, quando fui secretário consegui passar a custo de negociação com os deputados a 

dedicação exclusiva pro médico, optativa, pra poder criar isso. Foi uma gritaria, uma 

chiadeira, que o Brizola acabou vetando. Tinha negociado com deputados, passou, 

quando a gente fez um plano de carreira criou-se a alternativa, mas acabou vetado. 

CF: Mas a negociação com os deputados foi boa? 

EC: Foi. 

CF: Você teve boa aceitação. 

EC: Foi tranquila. Tranquila, foi tranquila, todo mundo sabia que isso era importante, 

mas... 
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CF: Essa é uma característica que é recorrente em todos os discursos dos sanitaristas, sem 

dedicação exclusiva e tempo integral não se faz saúde pública. 

EC: Fica muito difícil. 

CF: Essa frase que eu ouço de todos, todos. Eu acho que isso é uma característica, é 

definidor do trabalho semiótico, né? 

EC: É. É verdade que você... 

PE: Aí está se tratando de coisas diferentes. Uma coisa são as unidades hospitalares, 

quando você diz atender em hospital é para atenção à saúde, né? 

CF: Clínica médica. 

EC: É. 

PE: Clínica médica 

EC: É, mas... 

PE: E os sanitaristas é que defendem... 

EC: Pois é, o problema é esse... 

CF: Mas no SESP o engenheiro também tinha que ter dedicação exclusiva. 

EC: Tinha que ter. 

CF: O Dr. Cynamon no depoimento dele…[falando juntos] 

PE: Porque eram sanitaristas. Os sanitaristas o entendimento... 

EC: É saúde pública. 

PE: O entendimento é que sanitarista tem que ter dedicação exclusiva... 

EC: Sim, mas... 

PE: ...o clínico já não. Quando você pensa o modelo para secretária, você já está trazendo 

o clínico também. 

EC: Não, é claro. 

PE: ... o médico, do sistema médico. 

EC: É. Mas você sabe o que acontece? Agora pra mim [trecho ininteligível] as minhas 

inadequações, não as pessoais que evidente a gente tem, mas as inadequações digamos de 

concepção de saúde pra viver no Brasil tornaram muito claras quando eu estava na 

secretaria de saúde e elas eram fruto de duas questões: uma a vivência da Fundação SESP, 

a outra a vivência no sistema de saúde inglês. 

A Fundação SESP e o sistema de saúde inglês eram completamente diferentes, mas elas 

tinham a mesma visão da questão da saúde. E é muito interessante na verdade a história... 

eu estudei bastante a história da criação do sistema de saúde inglês, como é que se 
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desenvolveu, como é que funcionava. Umas das poucas coisas... eu podia até dizer assim: 

“Eu conheço mais do que os ingleses todos aquilo lá...” (rindo)  

Bom, porque é apaixonante ver aquela história, né? E o que era e a fortaleza que ficou. A 

concepção é a seguinte, é que não existe saúde pública separada de atenção médica. Não 

existe, isso aí é uma construção ilógica, sabe como é? E essa que é, digamos, a atenção 

integral à saúde, é a tônica dos dois. Então você não tem essa coisa do que é a saúde 

pública. Claro que você tem áreas que são mais tipicamente uma coisa que outra. 

PE: Mas há uma integração. 

EC: Há uma integração, uma integração total. Isso que a gente tentou muito no discurso 

da unificação da saúde aqui no Brasil ele era sinteticamente naquela etapa, digamos, já 

depois de pós a unificação de toda a previdência social, era juntar a saúde, divisão saúde 

pública com a... especialmente ao nível do ministério da saúde, porque ao nível das 

secretárias, embora mais fracas, e tal então financeiramente nem se fala, não se faz ou 

não, na verdade tudo estava integrado, não tinha muita essa divisão. Uma unidade de um 

posto de saúde, tinha que dar consulta médica e tal.  

Claro, que com a presença de um posto de assistência médica da previdência social 

começa a separar as coisas, sabe? Mas na verdade fazia tudo, estava lá, tratava da diarreia 

da criança, não sei o que, dava uma vacina, era claramente isso, era uma coisa que foi...  

Agora, no nível federal não, era completamente separado e essa que foi... a briga pela 

unificação, era na verdade juntar a assistência médica. Eu me lembro que falavam do 

Manuel Ferreira, eu não tinha [trecho ininteligível] achavam... quer dizer, eu não 

quero… em homenagem a ele, eu sei que foi um grande batalhador da saúde, mas é que 

ele vivia do outro lado, eu tinha... eu era amigo dos adversários dele, então eles me 

ensinaram uma visão crítica sobre ele, eu particularmente não, não poderia dar um 

depoimento sobre ele, entende?  

Ele tinha umas tiradas muito inteligentes. Eu tive pouco de contato com ele, mas tem uma 

coisa que ele me disse, por isso que eu lembrei agora dele, que assim, ele dizia que... tinha 

sido construído o muro de Berlim, aquela história toda, e ele dizia assim: “A existência 

desses dois ministérios uma assistência médica ou outra é o muro da vergonha da saúde 

pública brasileira.”. (risos) “Como é que vai se pensar prevenção separado de 

assistência?” Então ele tinha, já tinha essa visão.  

O que houve foi isso, houve esse desvio. A previdência social causou esse tipo de modelo 

de assistência da previdência foi um golpe muito forte em saúde pública, desenvolvendo 

o serviço de saúde. Era economicamente muito importante. Dá pra entender tudo, não 

vamos discutir isso. 

Agora, o que que eu ia falar? 

CF: Estava falando da questão o tempo integral. 

EC: É, mas eu ia falar uma coisa mais só pra dizer outra interessante, só para não perder 

o Manoel Ferreira. Manoel Ferreira. Nós chamávamos ele de careca [trecho ininteligível] 

tinha debate, começava aquele negócio de informatização, era o começo de 
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informatização e tal e ele disse assim numa sala de aula aqui na ENSP: “Não, o problema 

é muito simples. O grande problema é o seguinte, só bota pra fora o que a gente bota pra 

dentro.”. (risos) O grande desafio realmente era alimentar o computador de informações, 

né? 

CF: Ótimo. 

PE: E tinha o Murilo, né? E tinha o Murilo, agora lembrei dele. 

CF: Murilo. 

PE: É. 

EC: Ah, o Murilo era da previdência. 

PE: É. 

EC: Era da área. Eram pessoas ótimas. 

LK: Ele Trabalhava... 

EC: A sim, era o cara que tinha visão. 

CF: É. 

EC: Era dos poucos da previdência que tinham visão. O pessoal da previdência, aquele 

pessoal da previdência sabia que não era aquilo. É tudo uma montagem, quando você está 

dentro de um barco vai naquele barco, você pode ter uma visão diferente. Diz: “Olha pra 

trás, olha pra trás”, mas o barco está indo pra frente. Aí o cara está dentro não quer sair 

Por que a gente está falando disso? Nem lembro mais. Mas um pouco essa história, a 

junção dos dois. Parece mentira que quando o cara tem o modelo, que está tentando de 

novo juntar os dois ele é contra o SESP. (ri) O único modelo real de integração que a 

gente tinha funcionante, não é essa... 

CF: É falta de conhecimento, na realidade? 

EC: Incoerência. 

CF: Isso na realidade é desconhecimento. 

EC: Desconhecimento... 

CF: A pessoa não sabe. 

EC: Preconceito, preconceito é coisa séria. 

PE: [trecho ininteligível] preconceito de ideias. 

EC: Eu nem sei, sabe? Também tem o seguinte, se a gente pensar a questão das escolas 

médicas. A escola médica no Brasil ela enveredou pelo modelo americano que é 

totalmente desintegrado, totalmente. [falando juntos]. Então quando vem aquele 

departamento de preventiva, não tinha um espaço, não era nada pra... eu até contei aqui 

na entrevista que eu só conheci meu professor de preventiva quando eu decidi fazer saúde 

pública no 6º ano, que eu fui saber quem era esse Ernani Camargo, porque eu tinha 
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passado por ali sem tomar conhecimento daquilo. E quando depois eu fui ver as apostilas, 

não sei o que mais, eu vi que o cara sabia. 

LK: Sabia. 

EC: O cara sabia. (ri) Então era simplesmente... 

CF: [trecho ininteligível] 

EC: É. Ideologicamente estava marcado. Bom, agora vamos... eu não sei mais... 

CF: Eduardo, só pra fechar o que a gente estava falando do SESP antes de começar a 

gravar, só pra fechar. Você falou que havia muitas críticas ao SESP também porque ele 

não atuava no interior... 

EC: É, porque foi se formando, assim, eu não conheço exatamente o desenvolvimento, 

quando eu cheguei lá já tinha um conceito que era o seguinte: área mínima. Área mínima 

que era o seguinte, a atuação da gente em todo município, seja o que for, [trecho 

ininteligível] mas você não tinha possibilidades materiais e tal de cobrir, especialmente 

em municípios muito grandes e tal. Sabe? - atenção preventiva, viajar, ir pro interior, eram 

coisas que a gente não tinha condições fáceis. Então a gente tinha o conceito de área 

mínima. Área mínima normalmente de área urbana, podia ser alargado ou não, 

predefinido, onde a gente conhecia a população, tinha condições de acesso a essa 

população via terra, alguns lugares, claro que isso podia ser mais fácil, como a minha 

experiência principal de assistência foi na área da Amazônia, era realmente a área 

metropolitana... (ri) área urbana, acessível a pé ou de bicicleta. Sabe como é? (ri) Mais 

ou menos isso. 

CF: É que se a gente pensar em Boca do Acre pra onde você foi, mais interior do que 

isso? 

EC: Pois é. 

CF: Né? 

EC: É. Pois é, mas era uma área, uma vila, uma vila, mas diziam pra mim que só tinha 

10% da população daquele município naquela área. Nunca soube se era verdade ou não, 

porque era impossível saber. 

Então, tinha mais um monte de gente fora da área mínima, que se eles não viessem até o 

posto e normalmente vinham quando estavam doentes, ou quando vinha trazer a borracha 

eles queriam dar uma consultazinha você botava, você atendia. Então, o atendimento era 

feito. Não tinha um programa pra casa dele, não tinha um programa mais rural. Isso não 

tinha, não era possível. Então a crítica das secretarias de saúde normalmente era isso na 

área deles: “não, porque eles não se preocupam”. Nem a secretaria! Só se preocupava, 

não fazia nada, sabe? Mas tinha uma crítica de ter uma atuação centrada, tudo aquilo que 

eu falei dos objetivos quantitativos, tudo pra área mínima. 

CF: Entendi. 

EC: Você atuava naquela área mínima, [trecho ininteligível] você podia trabalhar mais 

pra fora dali, mas aquela área você tinha que cumprir todos os objetivos. 
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LK: tinha todos os objetivos. 

EC: Todo controle das pessoas... 

CF: Esse planejamento era feito junto com a secretaria do estado, com o governo do 

estado?  

EC: Não. 

CF: Era totalmente autônoma? 

EC: Eu não acredito... Tinha, sabe as relações? Que o governo do estado pedia a presença 

do SESP, porque a população queria ter uma unidade do SESP. Então, isso aí era 

fortíssimo no Nordeste e no Norte, as pessoas queriam, porque aonde o SESP entrava 

mudava muita coisa, não era só a saúde. Nessas cidades pequenas mudava a economia. 

Por quê? Sabe o que é num lugar que a maioria... a maioria não, quase todo mundo 

ninguém ganhava mais... menos que o salário mínimo possivelmente e daqui a pouco 

tinha assim, se botasse uma unidade de 30 pessoas lá, 30 pessoas com salário 

diferenciado, o do médico poderia corresponder hoje quem sabe a 10 mil, não sei. Sabe? 

Que ia gastar com não sei o que.  

CF: Era dinheiro! 

EC: Então aquilo ali... os críticos do SESP diziam: “Não, só botando a massa de salário 

nesse lugar já melhorava a saúde em tudo.” [trecho ininteligível] Melhora a saúde em 

tudo. Todos os indicadores, tudo melhorava rapidamente, o problema... quer dizer, a coisa 

da visão crítica, né? Sempre tinha os contras. Isso daí é porque, por causa do salário, a 

pessoa passa a gastar lá, passa ter mais dinheiro, o comércio é bom. Então, eu achava que 

tinha o papel econômico daqueles salários.  

Acho que não era tão forte, porque a maioria dos médicos nesses lugares pequenos 

evidente que não eram dali. E estavam por um tempo e era variável. Eles juntavam metade 

do salário. 

PE: [trecho ininteligível] 

EC: É. Frequentemente. Era mais ou menos isso que acontecia, isso era o padrão. 

CF: Até porque não tinha nem com o que gastar, né? Numa comunidade pequena, média. 

Vai ter muito o que gastar. 

EC: Não, não tinha, não tinha. Eu quando trabalhava lá os primeiros gastos já que se teve, 

eram contrabandistas mesmo. 

CF: (risos) 

EC: (risos) Era o cara que trazia whisky de barco lá não sei de onde, sabe? Os gastos 

extraordinários eram esses. O rádio, o rádio. Todo mundo tinha que ter rádio lá, pô! Rádio 

potente para se ouvir o time do Inter lá de Porto Alegre, eu ouvia rádio... ouvia a rádio de 

Havana, era isso que a gente queria ouvir, quer dizer, precisava ter. Então comprava rádio, 

tudo contrabandeado que vinha naqueles barcos lá. 

LK: [trecho ininteligível] 
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EC: Eu morei em pensão, né? 

LK: Tinha pensão. 

EC: Tinha uma casa. A gente alugou… Eu aluguei uma casa num segundo momento, no 

primeiro deu problema. Tinha uma casa que um rapaz que era o auxiliar de laboratório 

alugava, então ele propôs... era grande a casa, ele propôs que eu fosse morar lá. Aí fiquei 

com o quarto que era maior e tal, a gente montou a cama de casal do SESP (risos)  

Bom, com o cortinado em cima. O cortinado era fundamental, mas não era tanto por causa 

dos mosquitos, era por causa do cocô de... 

CF: De morcego? 

EC: De morcego. Tudo pendurado no teto, a noite toda vendo morcego pendurado no teto. 

As casas não tinham um... 

CF: Não tinha foro lá. 

EC: Não tinha forro também, as janelas eram de madeira, não tinha vidro não. Então 

aquilo lá, então rolava o cocozinho pro lado e não caía na cama. (riso). mas então, mas o 

que eu a falar, aí eu fiz amizades, eu resolvi... chegou um pastor protestante na cidade. 

Eu já era amigo dos padres lá, né? Mas não ia a igreja e fiz amizade. O pastor protestante 

queria que eu ajudasse...a missão dele tinha a ver com lepra, tinha uma colônia de leprosos 

do outro lado do rio, então queria que eu ajudasse lá porque as pessoas não vinham... 

LK: Isso aonde? 

EC: Boca do Acre. 

CF: Boca do Acre ainda. 

EC: Então eu ia com ele. Eu tinha essa coisa, porque também era solteiro e estava 

querendo aprender mesmo, então eu saía, gostava porque eu saía do lugar. Fim de semana, 

por exemplo, alguns fins de semana eu ia visitar a colônia porque os caras não vinham e 

a população tinha muito preconceito, tinha muito medo de um leproso aparecer na venda, 

tudo isso. Então, tinha que... tive um probleminha com esse pastor protestante que era 

irlandês. Ele falava português de uma maneira engraçada, mas eu achei que era 

interessante eu aproveitar pra aprender inglês com ele, então fizemos uma combinação e 

ele me dava aula de inglês.  

Acabou que a gente ficou amigo e ele alugou... num segundo andar de uma casa que era 

mais confortável ele criava dois meninos. Um não tinha uma perna porque tinha sido 

mordido de cobra, perdeu a perna, o outro menino pobre, não tinha mãe, então ele criava 

dois meninos com ele. E eu fui morar com ele, morei algum tempo com ele. Não sei por 

que eu estou falando isso, mas é por causa do... aí isso era uma oportunidade boa de eu 

aprender inglês. Todo dia a noite a gente estudava... dava aula inglês, pegava o inglês... 

na falta de programa [trecho ininteligível]. 

LK: Eduardo, me diz uma coisa, essa colônia de leprosos não estava dentro da área de 

atendimento? 
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EC: Estava, quer dizer, não necessariamente estava, era considerado um outro distrito. 

Mas a gente incluía, eu incluía porque era muito próximo, não era tão longe, era uma 

coisa assim... tinha que atravessar o barco. Era a única colônia, Santa Maria chamava. 

LK: [trecho ininteligível] 

EC: Ham? 

LK: [trecho ininteligível] 

EC: Não, totalmente separado. Olha, as coisas não são por nada, né? Aqui na secretaria 

de saúde, primeira coisa que eu... a primeira visita que eu fiz como secretário, com 

bastante imprensa, de propósito - primeira, foi na colônia de leprosos. Era uma memória 

da coisa que precisava ser feito, que era ali em Itaboraí. E a gente fez uma transformação 

grande, porque foi ali que começou, tem muita coisa que começamos ali, e foi a criação... 

então a gente bolou... não tinha, o programa não era programa médico, diretor médico, 

então eu transformei esses institutos comunitários de saúde em Instituto Comunitário de 

Saúde. Isso foi logo no primeiro ano. Criação disso e o diretor passou a ser sociólogo, 

antropólogo, sabe? Passou a... e tinha o diretor médico porque o nosso negócio era acabar 

com aquilo ali, acabar com aqueles hospitais.  

Isso a gente teve uma luta grande, por exemplo. Era bobagem, uma pessoa que eu até 

prezo muito, um cirurgião plástico candidato, por exemplo, a ser diretor de uma colônia 

– essas colônias todas tinham aqueles médicos que eram diretores a anos e anos, que eram 

dedicados, etc., mas tinham acomodado numa situação que não dava. Aliás, podia dar 

uma olhada que eu descobri com essas colônias que só podia ser, eu achava, diretor uma 

mulher... e os dois foram mulheres, os dois que tinham comunitários. 

CF: Por que, Eduardo? 

EC: Porque o homem não tem cabeça pra essas coisas, tem uma certa rigidez e precisava, 

eu acho, ser uma alma feminina no meio, sabe como é? [trecho ininteligível] E foi 

interessante pra mim. Foi interessante. Um foi ali em Sampaio... Não era Sampaio, o 

negócio era enorme...  

Bom, o que interessa é o seguinte: está meio lento hoje, né? Vamos... 

CF: Vamos retomar... 

EC: Tem muitos detalhes aí. Mas o Instituto comunitário de saúde foi interessante. 

CF: Vamos recomeçar então, Eduardo, a partir de onde a gente tinha parado, retomando 

pelo Ensp, a história da Ensp. 

EC: Vamos. 

CF: A história da Ensp. 

EC: Vamos. A história da Ensp. 

CF: Você falou do seu mestrado em 68... 
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EC: Pois é, tem uma coisa boa que é o seguinte, o material. O mestrado que eu fiz, eu até 

me lembro de muita coisa, mas o bom é que a Lisabel recebeu, não sei se ela 

pessoalmente, na Casa de Oswaldo Cruz, todo... eu acho a única pessoa que fez isso, 

guardei todo o meu curso, todas as apostilas do curso estão guardadas na Casa de Oswaldo 

Cruz inteirinho, tava encadernado por disciplina. Pode ser que tenha faltado alguma 

coisinha e tem inclusive, está lá dentro aquele trabalho – será que eu tirei? [falando 

juntos] O do Cynamon? Que eu disse: “Não, começou o meu problema no curso.”. 

Cynamon fez a gente fazer um exercício que era tipo um seminário os alunos, que era 

dimensionar um projeto de água e tal, tal, para uma comunidade. 

E a solução econômica definida tinha uma visão de contribuição, não sei, não me lembro 

como que era, de modo que o projeto acabava cobrindo só 70% da população com 

abastecimento. Eu me indignei. Não me interessa se é econômico ou não, mas acontece 

que não pode, não dá pra 100%. 

Bom, aí começou uma coisa e acabei me recusando ir no seminário. “Não, não vou no 

final do seminário” “Não vai ter nota.”. “Azar, não vou! Eu não vou defender um 

projeto...” - Aquelas coisas meio rebeldes, eu sempre fui meio rebelde. - “...um projeto 

que só vai atender 70%.”. Aí não fui, aí veio todo mundo, professor me cantar... “então 

tá, então pra você se recuperar, você faz um trabalho sobre isso.” Aí eu fiz um trabalho 

(rindo) sobre essa questão da estrutura de saúde, como é que podia, justificando que não 

podia, eu propunha que sabotasse o sistema, que a população sabotasse o sistema, não 

contribuísse pro sistema”. Eu escrevi essas coisas. A arrogância era muito grande. 

Bom, deve estar nessas pastas, eu acho que está nessas pastas. Deixa eu ver o que mais... 

CF: Aí você apresentou isso como seu trabalho? 

EC: Meu trabalho pra justificar que eu não tinha ido, porque ia ficar sem nota. E eles me 

deram uma nota, eles me passaram. 

CF: Aí foi o que, um colegiado, um curso? 

EC: Não sei, não sei, era do curso de saneamento. Não me lembro. Na tese final... 

 

Fita 4 – Lado A 

 

EC: Eu tinha que fazer um projeto. 

CF: Qual era o tema? Repete. 

EC: Chagas. 

CF: Sobre Chagas. 

EC: Aspectos cardiovasculares entrando pela... Era a... A tese era o que faz com que 

algumas pessoas desenvolvam cardiopatia chagásica outras não, uma vez infectados. Com 

metodologia epidemiológica e tentar olhar pra isso daí, tá? 
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Tinha lido a tese do Guilherme Rodrigues da Silva que era interessante, que era um pouco 

diferente, que era o reconhecimento em população soro positiva pra chagas e não soro 

positiva, mas sem manifestação clássica já de cardiopatia chagásica, de alguns parâmetros 

do que ocorria. Diferença que tinha sido muito interessante também já nessa outra 

abordagem, tinha sido um pouco antes, não sei que ano, final da década de 60 - não tenho 

bem certeza. Essa tese é muito importante, que foi o começo da utilização da metodologia 

epidemiológica, Guilherme foi um dos caras chave nisso. Em parte por isso que o Bebê 

vai trabalhar lá em São Paulo. [trecho ininteligível] 

CF: Ah ta! 

EC: Mas... 

CF: Então aí você voltou, Eduardo, para o Brasil, volta pra Ensp, mas paralelamente... 

EC: Pois é, mas não voltei direto pra Ensp por causa disso. Aí acontece o seguinte, eu... 

eles não tinham me pago meu salário... quer dizer, não pagaram o salário, não tinha 

obrigação de voltar pra Ensp, mas estava acertado que quando eu voltasse eu retornaria 

ao meu contrato que teria sido suspenso, tá? O [José Rodrigues] Coura ficou sabendo tal 

e tal e me convidou para trabalhar na universidade. Ele era professor do... 

LK: Pavilhão Carlos Chagas. 

EC: Pavilhão Carlos Chagas, de... era medicina preventiva e tropical. Ele estava 

organizando a preventiva, a mulher dele era a chefe, a... 

LK: A Lea. 

EC: A Lea. E eu passei então, eu fui pra lá direto ainda em outubro, começo de outubro 

de 72 e comecei a trabalhar com ele, a gente ia preparar o contrato. Eu tinha uma 

reservinha de dinheiro, mas era meio complicado, ele não estava conseguindo ainda me 

pagar e eu fiquei lá e ajudei o Coura a escolher e a montar uma área de pesquisa pra 

Chagas. Fui com ele... além de dar aulas no curso dele – e isso foi uma coisa que faz 

depois muito aluno vir de lá, depois pegar, dar aula. O grupo todo, tinha o Bodo Wanke, 

tinha um monte de gente daquele departamento dele que era mais voltado para 

transmissíveis e eu entrei lá pra parte de metodologia; fiz a programação do curso pra 

graduação de epidemiologia... 

E aí, só que no ano seguinte, em 71, eu... não dava pra eu continuar trabalhar sem ganhar 

nada, levava tempo na universidade o contrato. Não tinha abertura pra concurso e tal, pros 

caras conseguirem nomeação. Então o Coura tentou, tentou. Aí chegou um dia que a gente 

concordou: “Olha, o negócio melhor é voltar pra Ensp, enquanto não sai esse curso, essa 

contratação, você fica lá, dá uma ajeitada nas duas coisas ao mesmo tempo.”. 

CF: Aí vocês chegaram à conclusão que o contrato ia demorar... 
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EC: Que era difícil na universidade que era melhor eu voltar. Então no começo, não sei 

exatamente em que mês, eu voltei pra Ensp com aquele... (interrupção – telefone 

tocando)  

Bom, mas foi muito legal assim. [falando juntos] Só que acontece o seguinte, tem os 

detalhes pessoais sempre, senão não existe história, né? Então eu namorava a Sarah... 

tinha namorado com a Sarah, que veio ser minha mulher e tal, e ela resolveu vir às 

vésperas pra passar as férias comigo aqui no Brasil, que era a [férias] de inverno deles. 

Ela era aluna do curso de mestrado de demografia médica e tinha... sabe como é, pessoa 

jovem, era muito bonita, e tal muito inteligente, logo o professor, que era um cara 

famosíssimo também, quis contratá-la como auxiliar de ensino e contratou, mas como 

tem aquele período de poucos dias de férias, assinou o contrato e tudo... Foi em novembro, 

uma coisa assim, de 72. Ela veio no finzinho de dezembro passar aqueles feriadões deles 

lá comigo aqui. E eu estava totalmente envolvido também com... como estava nas férias 

da universidade, montar a área de pesquisa de campo do Coura e a gente fez... então eu 

levei a Sarah junto. Ela chegou aqui queria viajar e tal, passamos janeiro aí viajando pelo 

interior de Minas pra escolher. Eu já tinha localizado no mapa. Coisa que ninguém 

acredita, eu pelos estudos antes dos mapas do IBGE, todas as informações que tinha de 

presença de Chagas e tal, cheguei num lugar: “Esse aqui é o lugar ideal. Vamos lá ver se 

é mesmo.”. 

CF: (Riso) 

EC: Aí sem conhecer nada, escolhemos uma área que era Paims (MG), município de 

Paims, onde tinha uma unidade da Fundação SESP e Iguatama, do lado. 

CF: Que estado? 

EC: Minas. 

CF: Minas mesmo. 

EC: Que era um município do lado, a gente não tinha [trecho ininteligível] 

LK: Por que não Bambuí, Lassance? 

EC: Porque já estava tudo estudado! Não era o caso, ali devia estar tudo estudado. 

LK: Já tinha estrutura. 

EC: Né? Queria estudar evidência epidemiológica, como é que acontece na população... 

já estava tudo mexido, né? Especialmente pelo fato que tinha... aí fizemos o primeiro 

estudo de... montei um estudo sorológico. Fui de casa à casa com os alunos de mestrado 

dele. Fomos lá. Foi muito legal, uma turma jovem, legal, estavam todos os professores 

pra ir no campo, ir visitar os métodos pra fazer, tirar uma amostra, como que era e 

comparar os dois municípios, comparava os dois municípios que tinha coisas que 

mostravam que era muito diferente, embora um do lado do outro. E com isso eu ia poder 
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ter mais material, identificar soro positivos se tinha na área, soro negativos, gente com 

cardiopatia chagásica e o doutorado também estava montado. 

CF: Hum-hum. É Paims, e o outro? 

R:Iguatama. Claro e evidente que essa relação com a Sarah estava com tudo pra se 

aprofundar e ela resolve... não queria voltar logo pra lá que estava legal e inventamos um 

processo, primeiro ela mandou uma carta dizendo que estava meio adoentada, não sei o 

que etc., não podia viajar. Dei um atestado pra ela lá pro coisa lá... depois ela iria voltar. 

Um mês era demais, aí inventamos uma hepatite. 

CF: (Risos) Ficou complicado, o professor telefonando, volta, não volta, contratada. Eu 

sei que estou falando isso porque chegou o momento que... eu me lembrei muito da gente 

junto, essas coisas a gente ia lá, mas ela resolveu ficar no Brasil então e não voltar mais 

pra Inglaterra, escreveu pra lá rompendo e tal. Eu estou dizendo isso aqui porque a gente 

fez essa montagem muito legal e com isso e a própria... 

Eu acho que foi um dos determinantes d’eu voltar pra Ensp ao mesmo tempo porque ela 

estando aqui também tinha que ter algum dinheiro, eu estava morando de favor na casa 

de amigo. Eu não tinha dinheiro lá, na casa de um colega de turma que é psicanalista hoje, 

mora aqui no Rio. 

Então eu tinha que alugar alguma coisa. Voltei pra Ensp, aluguei um apartamento e 

começamos a morar junto. E aí eu não podia voltar pra lá, eu estava muito atrapalhado da 

vida e acabei então cancelando a inscrição no doutorado. No começo ainda quis manter 

com ela aqui. “Não, porque a gente vai.”. 

CF: Hum-hum. 

EC: Mas eu vi que aquele trabalho ia demorar muito tempo, eu não ia estar com condições 

de voltar pra Inglaterra imediato e já que ela estava aqui eu não precisava voltar tão 

imediato, não tinha aquela urgência de encontrar, aquela coisa... 

CF: Aí você ficou então na [trecho ininteligível] e na Ensp. 

EC: N os dois. Quando saiu... nas férias de julho, por aí, saiu o meu contrato. Só que nessa 

altura quando sai meu contrato, eu já estava em negociações para ir trabalhar na OMS. 

Precisava, eu estava mal. Eu tinha pedido dinheiro emprestado pro meu pai, a coisa estava 

ruim. O salário aqui da Ensp era uma coisa ridícula também. 

CF: Que ano foi isso, Eduardo? 

EC: Isso daí ano 72, 73. 

CF: 73. 

EC: Aí eu fui pra lá. Aí eu disse pra ele: “Dá pra segurar o contrato pra volta, no mínimo 

3 meses?” Eu ia primeiro por 3 meses. Realmente foi em setembro, 4 meses... fui em 

setembro pra Índia. E aqui suspenderam meu contrato na ENSP. E aí o Cora não gostou 
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que eu saísse assim: “Como é que eu vou assinar um contrato...?” Eu dissCF: “Ou eu 

assino antes de sair, depois eu volto, ou não assino e você guarda. Se incomodou d’eu 

decidir naquilo, mas eu fui. Eu fui pra Índia. Eu ia continuar na OMS, inclusive na Índia 

mais tempo. O pessoal queria lá, não me consultou, mas queria que eu ficasse. Mas aí 

como estava pra nascer meu filho, filho da Sarah, na Inglaterra, ela estava na Inglaterra. 

Tinha passado comigo uma temporadinha na Índia, um mês, mas grávida e tal, voltou e 

eu viajava muito dentro da Índia. Então eu fui até a Inglaterra porque estava pra nascer, 

o Carlos, né? Ele nasceu no começo de janeiro. Fui na véspera, cheguei dia 31 de 

dezembro de 73. Eu ia voltar pra a Índia depois do nascimento, mas aí me telefona... quem 

me telefonou? Ernani Braga. 

CF: Novamente ele. 

EC: Ou o Oswaldo Costa? Oswaldo Costa, eu acho. 

LK: Daqui? Da Ensp? 

EC: Acho que foi o Oswaldo Costa dizendo assim: “Eduardo, volta, o Ernani vai ser 

diretor da escola. Cara, nós precisamos de você aqui, você vai ter um campo, não é essa 

coisa. Sabe? Os planos são completamente diferentes.”. Vê bem, janeiro era o final, eu 

acho, daquele governo do Médici, o Geisel, o cara que sucedeu o Médici ali... o Médici 

ainda... e ele vislumbrava alguma coisa, era 74. E eu não sei bem se... janeiro de 74, final 

de janeiro, estava definido, eu acho que no início.... ele não me falou quem e que ia ser, 

mas dizendo que era bom eu voltar, que não ia ser a mesma coisa, e tal, que as coisas 

estavam mudando. E eu resolvi voltar, por causa do Ernani. Achava que realmente podia 

ser, conseguir uma escola. Aí conversei com ele, construir uma escola porque aqui a gente 

sabia, não tinha nada pra eu retomar, etc., e eu voltei pra o Brasil então. Estendi um pouco 

minhas férias, voltei pro Brasil. E realmente muita coisa estava mudando. 

CF: Ainda nesse primeiro semestre de 74. 

EC: É. Eu voltei... não sei que mês que eu voltei, mas voltei cedo. O Carlos não tinha dois 

meses ainda, devo ter votado final de fevereiro, mais ou menos, pra pegar o começo do 

ano, pra começar no começo do ano em 74 e aí tem muitos acontecimentos em 74. Era o 

governo do Geisel, tem muita coisa que estava acontecendo. Tinha... eu comentei aqui 

aquela história do IPEA começar falar na mortalidade infantil, no milagre, mostrar que a 

mortalidade infantil como estava, e o salário médio, uma série de estudos assim mais 

sociais da saúde começaram a ser feitos. Bom, isso eu acho que é a história de 74. Bom, 

e aí não voltei mais pro Coura, aí não... 

CF: Ficou definitivo. 

EC: [falando juntos] Ele diz que se arrependeu até hoje, que não soube me manter lá 

com ele. (rindo) Ele fala isso: “Pô, tem algumas coisas que eu fiz errado, eu não soube te 

segurar lá.” (risos) Bom... 
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CF: Eduardo, fala um pouco como é que foi essa volta, como é chegar na Escola de novo 

em 74, quem estava aqui, entendeu? O Ernani [Braga] estava reestruturando toda a Escola 

nessa época, ao mesmo tempo que ele chamou você, chamou outras pessoas, como é que 

estavam os cursos? 

EC: Vou tentar me lembrar que eu confuso as vezes com outros períodos. 

CF: Os períodos, né? 

EC: O mais importante eu sei: entre 74 e 75 duas coisas foram...então isso ficou na 

memória de mais crítico. A primeira questão foi essa da mudança política no Geisel e 

entrada na minha sala – eu já falei disso? Não. Quando entra na minha sala o Sérgio Góes, 

não? 

CF: Não. 

EC: Lá estava eu, não sei fazendo o que, na minha sala, lendo, estudando alguma coisa, 

quando ainda não tinha serviço nenhum... entra na porta o Sérgio Góes [de Paula]. Quem 

era o Sérgio Góes? Sérgio Góes tinha sido uma espécie de estagiário na escola de saúde 

pública. Não sei se ele chegou a ser auxiliar de ensino, alguma coisa, quando eu fiz o 

mestrado. 

LK: Em 69 ele era contratado. 

EC: Ham? 

LK: Em 69 ele era contratado. 

EC: Mas eu em 68 eu não sei. Não tenho certeza. Não me lembro dele dando aula, não 

me lembro muito dele nisso daí. Me lembro do corredor, mas não me lembro já tão ativo 

ali. Sérgio Góes adentra dizendo mais ou menos o seguinte... ele gosta de contar até hoje 

a história que marcou ele muito. É o seguinte, a capa dessa minha monografia, que é ‘O 

Novo profissional de saúde’, tem uma citação, está escrito na capa, na primeira folha, do 

[Maximo] Gorki, das ‘Minhas universidades’. Diz o seguinte, a citação dizia... que ele 

era o cara que tinha se formado sem ir para escolas formais, né? Então ele fala no terreno 

baldio, nas urzes, aquele ambiente que tinha sido a universidade dele. Então a citação que 

era pra dizer que a escola verdadeira não estava ali.  

Bom, ele vivia me falando que ele estava vindo falar comigo em grande parte por causa 

daquela citação do Gorki. É típico do Sérgio Góes, né? Hoje olhando pra trás a gente... 

ele tinha vindo falar da citação do Gorki das ‘Minhas universidades’ e que era o seguinte, 

ele não estava mais na Escola, ele tinha sido acho que tinha sido demitido, nesse período 

de 69, não sei. Ou se demitiu. Não sei.  

Mas acontece que ele era agora da FINEP e era responsável por elaborar o plano do 

segundo PBDCT, que era o segundo cara da saúde era ele. O segundo plano básico do 

desenvolvimento econômico científico e tecnológico, que foi uma coisa que começou no 

começo do governo Geisel e ele precisava de uma certa ajuda, achava que eu podia ajudar 
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a fazer isso, ele queria que eu ajudasse. E que, além do mais, ele achava que a gente podia 

botar dentro desse PBDCT um bom programa pra recuperar a escola e tal etc., ia ter muitas 

possibilidades. “Ah, vamos nessa.”. Aí me contratou de consultor lá por 6 meses, 

consultor da Finep. E fiz o PBDCT e fizemos coisas muito boas.  

Ele não conhecia muito. Eu mostrei pra ele a Fundação SESP, fomos pra Amazônia, 

trabalhar na Amazônia, acompanhamos aquela Transamazônica de aviãozinho, fizemos 

muita coisa por aí pra poder montar o 2º PBDCT na área da saúde. 

E a gente montou e foi a primeira vez que teve PBDCT saúde, com a tônica 

epidemiológica, com a tônica de ciências sociais e até me causou um problema que é o 

seguinte, eu não sei dizer, acho que eu era muito ingênuo, não sei definir, mas você vê 

algumas coisas estranhas. Me causava tanto problema trabalhar com o governo brasileiro 

na ditadura que até isso me causava problema. Eu estava ajudando por dentro da ditadura, 

montando um plano de desenvolvimento, mas eu tinha que lidar.  

E aí tem esse sonho fantástico. Sonho fantástico! Nossa turma era meio assim de jogar 

almofada no chão, não sei o que, tinha esse ambiente da gente, que eu estava lá nas 

almofadas no chão, alguma coisa. E eis quem entra na sala? Ernesto Geisel. Entra e era 

irrecusável, começa a cumprimentar, ele recusava... estende a mão pra mim e eu tive que 

apertar a mão do Geisel, cara! Era por dentro uma angústia! Então, até isso, exatamente 

o cara do PBDCT. 

CF: Quem mais estava? Você, Sergio Góes? 

EC: Só eu e Sérgio. 

CF: Só você e o Sérgio Góes? 

EC: A essa altura só nós dois. A gente convidava algumas pessoas, tinha umas pessoas 

da FINEP, a Liliane foi uma pessoa que nos acompanhava frequentemente nisso, quer 

dizer, aqui pelo menos. Ele devia ter outros contatos em outros lugares, aqui no Rio e na 

Amazônia era eu e ele e tal. 

CF: Sim, mas pra elaborar questões epidemiológica... 

EC: Não estava envolvido ninguém da Escola. 

CF: Pra elaborar questões de saúde. 

EC: Quando definiu o PEPPE-PESES, então vamos ver um de epidemiologia. Já temos 

PBDCT. Aí o Sérgio disse o seguinte: “Não, você precisa de uma pessoa pra te ajudar.”. 

Não tinha ninguém na escola e eu comecei a conversar com todo mundo, quem é que 

podia ter um programa: “Junta a tudo e manda...” espalhamos pedindo projeto de 

epidemiologia, eu mesmo fazia um pra mim. Eu não sabia nem o que ia ser, eu queria 

montar aquilo, mas tinha que definir pra poder ter dinheiro, tinha que ter estimativas e 

tudo e tal. 
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Então, veio uma pessoa, uma loura, até bonita essa loura, não sei da onde que o Sérgio 

arrumou, ele não se lembra dela, não sabe quem é. Eu acho que é Ana Maria Magalhães, 

o nome dela. Nós dois sentamos durante um mês ali na sala da direção, e do lado daquela 

sala de reuniões, cheio de papelada em cima da mesa, fazendo conta, fazendo conta do 

dinheiro, com que ia ser os projetos. Tinha pedido pra todo mundo pra montar esse 

projeto, montar o .... quando ficou pronto o que foi chamado de PEPPE, programa de 

estudos e projetos populacionais e epidemiológicos, o PEPPE Legal, a gente brincava: o 

“PEPPE Legal.”. Ele chegou e disse: “Olha, sabe não quero continuar na Finep, estou 

querendo vir pra cá, com essa brincadeira aí e tal... vamos criar também o PESES.” 

[trecho ininteligível]. Eu disse: “Pô, PESES, cara?” “não, estudo sócio econômico em 

saúde.” E tal. Aí também era outra brincadeira, as mãos e os seus PESES.”. Brincadeira 

boba, mas a gente andou rindo muito com essa história.  

Só que ele não tinha os projetos ainda. “Não, o teu está mais consolidado...” Também não 

saiu tudo que estava escrito, era uma base racional pra poder apresentar pro financiador, 

que era o FINEP que ele tinha influência.  

“Agora vamos botar um dinheiro também aí pro estudo sócio econômico sair, vai pegar 

bem lá na Finep e tal, depois eu venho pra esse projeto.”, falei: “Tudo bem”. A gente 

botou, foi financiado. Quando estava... já estava aprovado, tinha que detalhar por 

desempenho, por desembolso, tal. 

Um dia ele chegou e disse assim: “Eduardo, olha aqui ó: Tem um amigo meu - eu não 

sabia quem era o amigo dele, que hoje eu sei, que era o Caniço - Caniço era um cara de 

São Paulo, de Campinas que era muito amigo do Caetano Veloso, era turma da boa, 

médico ele. O Caniço era magrão, morenão magrão, cabelo black power. “O Caniço disse 

que tem um pessoal lá de Campinas, tem um cara que é muito bom, particularmente lá, 

que está mal na universidade, está mal, os caras andam meio perseguindo ele, ele não está 

tendo bom ambiente, você não quer entrevistar e vê se vale a pena para gente?” Porque 

nós tínhamos um projeto na Escola, ele sabia.  

Os alunos da escola eram fundamentalmente do Nordeste. A Escola era uma escola daqui 

pra cima, não vinha aluno do Rio porque aqui não tinha saúde pública no Rio, não tinha 

nada, não tinha nada, era um projeto, o Rio de Janeiro era um vazio. Então, tinha vindo 

aluno direto de faculdade, mas os serviços não mandavam ninguém naquela época. 

CF: Por que você acha que acontecia isso? 

EC: Porque não tinha nem o cargo de sanitarista. Eu quando fui secretário criei o cargo 

de sanitarista, não tinha no Estado. E no município também, o município o que tinha sido 

feito, foi gerado, nessa época ainda não tinha dividido. Tinha sido gerado... dividimos 

não, integramos – tinha sido gerado pela antiga Suseme, que era a Superintendência de 

Serviços Médicos com estrutura municipal. Também não tinha nada municipal, cargo de 

sanitarista, nem nada. 

CF: Mas e os centros de saúde que já existiam... 
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EC: Médico, médico... 

CF: Era médico? 

EC: Médico. 

CF: Toda a estrutura do sistema federal era... 

CF: Baseado nisso. Ainda não tinha a carreira de sanitarista dentro do centro de saúde. 

EC: Não, não tinha cargo no centro de saúde de sanitarista. Não é que não tivesse alguns 

sanitaristas... 

CF: Eu estou entendendo o que você está falando, a carreira... 

EC: Não tinha. Não tinha nada, não tinha nada em construção. 

LK: Mas tinha... 

EC: Ham? 

LK: Mas já tinha o curso do Hésio [Cordeiro]? 

EC: Não. Não. Isso foi depois. No começo estavam pensando... olha, quando eu volto da 

Inglaterra em 71, final de... não, 72, eu já tinha contato com o pessoal da UERJ, aí uma 

outra história, mas o Hésio [Cordeiro] foi me convidar pra ir pra UERJ ... UFRJ. E era 

um projeto, eles pensavam a saúde, aquele grupo ainda abrindo e tal, mas desde a 

previdência social.  

A visão da medicina social tinha uma coisa ligada previdência social e eu analisei e a 

minha tradição era uma outra coisa, era uma coisa da saúde pública mesmo. 

CF: Como que era... fala isso, isso é importante. Como que era essa relação com a 

previdência social, que visão era essa que você está falando? 

EC: Porque era muito... Por estar dentro de uma escola de medicina estava muito ligado 

as questões do emprego médico e no fundo, o estado, o social era uma medicina de estado, 

que eu achava muito melhor.  

Eu todo tempo achava que a gente tinha que definir um projeto de medicina pública e a 

medicina social é o que tinha mais. Eles também a gente começou a estudar antropologia, 

história, não sei o que mais, então muito na busca dos projetos da Alemanha começaram 

a dominar, o [George] Rosen, aquela visão da organização do estado alemão e como que 

vai ser formando. Foi muito forte o pensamento, aquele inicial, eu acho, do que se passava 

lá na medicina social, um enfoque, que era um lado do enfoque europeu era um pouquinho 

anterior a esse da Inglaterra, era anterior e nós nos moldamos quase todo mundo naquele 

enfoque, porque aquele enfoque era pra ficar pra mim, na minha leitura não... quer dizer, 

não profunda. Simplesmente assim: vai fiscalizar e fiscalização tem que fazer medicina 

da força de trabalho, ponto. É medicina da força de trabalho. Tem mita coisa por trás, os 

caras vão pensando em cima, mas no fundo era a medicina da força de trabalho.  
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E, portanto, não era saúde pública, não era o conjunto dos filhos, das mães, e tal, alguns 

desempregados, não sei o que, tal, entende? Era uma coisa da medicina do trabalho, muito 

forte com o pensamento marxista também nisso dando uma tendência pra esse caminho, 

de pensar a sociedade no seu grupo hegemônico, teria o papel decisivo na nova sociedade. 

Então, agora eu já estava contaminado com uma visão da totalidade. 

CF: Hum-hum. 

EC: É.. 

CF: Então... você estava só lembrando que antes...  

 

Fita 4 – Lado B 

 

EC: Bom, eu não aceitei me mudar para lá, mas isso acabei aceitando ficar como uma 

espécie de consultor da Fundação Kellogg, que para nós era fundamental ganhar um 

dinheirinho paralelo da Escola porque ganhava-se muito mal mesmo, fiquei de consultor. 

Isso é, isso é... Só que isso é anterior, isso aí é logo que eu voltei, 73. Fiquei de consultor 

para ajudar a organizar mais a disciplina de epidemiologia dentro do mestrado que ia 

começar de medicina social. Cheguei a dar um curso um tempo, mas ia lá, dar aulas e tal.  

E quem ficou lá, aliás, foi a Sarah, que eles quiseram, pô já tinha alguém com mestrado 

na Inglaterra, já era muito bom! Então, a Sarah não falava uma palavra em português, se 

integrou lá no grupo, então estava se integrando o Fiori, Zé Luís, né? O Ricardo Tavares, 

era bom que a Sarah era de demografia médica e o Tavares fazia demografia sensu lato. 

Os dois passaram a trabalhar juntos e tal. Bom, então teve essa inclusão de medicina 

social no meio, mas eu estava falando sobre o quê? Sobre a constituição do programa do 

PESES. 

CF: Hum-hum. Você falou do Caniço que foi... 

EC: Aí chegou o Arouca, que estava mal e tal, o Caniço... eu disse: “Bom, Sérgio, claro! 

Estamos precisando trazer gente de São Paulo para a Escola não ser daqui.”. Ela estava 

começando, era uma coisa pra médico aluno. Sabe como era? Um pouco voltada para 

medicina. 

CF: Isso tudo começou, Eduardo, você estava falando que a Ensp, até então, os alunos 

vinham do Nordeste. 

EC: Exatamente. 

CF: Não tinha... 

EC: Você perguntou: “Mas e a medicina social?”. A medicina não estava operando, estava 

começando trabalhar alguns alunos, de lá, os médicos de lá, fundamentalmente, gente que 

queria ir para previdência social. E tem outras histórias que juntam isso. 
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CF: Só para fechar esse raciocínio. Você não acha que o pessoal do sul ia todo pra São 

Paulo? Era por isso que não tinha ninguém... 

EC: Uma parte. Também por isso. Isso, quer dizer, era de São Paulo. Então a gente dizia 

o seguinte, a nossa a gente achava que já era uma Escola mais inovadora, que era mais 

tradicional a de São Paulo, mas agradava mais pra quem queria operar serviço, ela era 

mais objetiva, a nossa muito... esse discurso diplomático que eu falo no início levava... e 

São Paulo tinha uma estrutura de saúde, o interior tinha uma estrutura de saúde e o Rio... 

aí tem que entender o que era o interior do Rio, né? O interior do Rio, o antigo estado do 

Rio foi dependente daqui, do centro, vinha todo mundo pros hospitais daqui. Quer dizer, 

é uma outra história de, em tudo, era um atraso fantástico. 

CF: Vai ter um impacto também de fusão, né? 

EC: Ham? 

CF: Impacto de fusão. 

EC: Sim, mas vai ter a fusão é depois, em 74. 

CF: Pois é. 

EC: É o Geisel que faz, né? 

CF: Pois é. 

EC: Mas anteriormente já era um vazio também o Estado do Rio. Só começa realmente o 

estado do Rio... não digo muda, não posso dizer isso, os caras devem ficar muito pau da 

vida, mas a verdade é que a sensação daqui era que de um vazio total. 

CF: Sim, mas você vem em 74 no final... 

EC: Eu retornei começo de 72, então quando eu voltei a medicina social estava 

começando. 

LK: Sim, mas o Arouca já é depois. 

EC: Já é depois, é bem depois. Estou me lembrando que você falou: “E a medicina 

social?” Ela não formava agente de saúde e começou naquela época em 72 nessa, e estava 

muito na linha de fazer coisas um pouco mais teóricas, estudos mais históricos mesmo, 

tentar discutir a tradição que tinha ficado. O marxista no Rio... no Brasil durante a ditadura 

foi se recorrer muito aos livros, a estudar marxismo, entender a realidade muito pouco de 

estudar realmente as realidades. Então, era tolerado durante a ditadura você estudar e dar 

aula sobre marxismo em qualquer lugar, discutir marxismo. Era a abdicação política, é 

completamente diferente. Quase todos dos departamentos viraram pensadores do 

marxismo, e tal, e seus desdobramentos mais modernos, que eram os pensamentos novos. 

Então estava muito assim recolhido ao espaço possível ali. Quer dizer, é uma visão minha, 

mas eu acho que ela é real. 

CF: Aí então chega o Arouca. 
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EC: Ainda não chegou... chegou... pois é, chegou um dia. “Ah, não, manda ele conversar 

comigo então.”. Ele apareceu lá na escola assim, bateu naquela porta, botou a cara. Uma 

conversa muito rápida, olhei pra ele: “Nós queríamos ter paulistas.”. Porque a gente 

achava que tinha que trazer paulista da academia de São Paulo. Também o jeito de furar 

o bloqueio da escola de São Paulo é que paulista que conhece aluno, vai trazer aluno, 

tinha que ter professor de São Paulo. Era um projeto antigo que eu tinha: alunos de São 

Paulo. 

CF: (risos) 

EC: (risos) Só se... São Paulo é metade do Brasil, se tiver aluno de São Paulo, a gente é 

nacional. Se não tiver aluno de São Paulo a gente continua sendo o resto do Brasil, a 

Escola do resto do Brasil. Bom, é isso que fez a gente... eu sei até porque como gaúcho o 

meu primeiro eixo foi estudar mesmo, enquanto estava na faculdade, em São Paulo, meus 

contatos todos eram em São Paulo. Claro! A minha tese de doutorado boa parte dela fiz 

em São Paulo, doutoramento, estava na faculdade. Lá no Adolpho Lutz. Bem... 

LK: Você ignorou 322 então. 

EC: Ham? 

E2: Você ignorou o 32 então. (risos) 

EC: Não, mas era o polo médico mais emergente mesmo, não é? O Rio eu achava meio 

discursivo, meio a la francesa ainda. 

CF: Agora, Eduardo, isso era uma estratégia assim de conversar na maioria da Escola ou 

isso era uma coisa muito pessoal? O Ernani Braga participava dessas discussões? 

EC: Não, não. Não. 

CF: Durante uma época ele era diretor da Escola. 

EC: Não, isso aí era uma coisa assim, eu falava isso aí, eu sei eu falava, não sei bem quem 

ouvia, o Arlindo [Fábio] certamente. A gente falava nas reuniões, eu falava... e aí 

apareceu a oportunidade de trazer uma pessoa de São Paulo. Porque o Arouca chegou e 

disse: “Pois é, não.”. Disse: “Ah, não, você já falou...” Aí me explicou: “Olha, eu estou 

dando numa consultoria lá em – acho que lá em Brasília – eu estou saindo de lá, mas eu 

não posso voltar pra Campinas, o ambiente é ruim. Agora tem o seguinte, na verdade... 

foi o primeiro contato – eu disse: Vem! Claro que nós queremos que você venha e tal, 

vamos dar um jeito de contratar, não pode ser de imediato... tinha alguma coisa ali e ele 

também ia ver na medicina social. Ia ter um contato na medicina social pra estudar a 

perspectiva de ir pra lá. Não sei bem se eles tinham proposto alguma coisa pra ele ou não. 

E eu não sei se foi nesse dia ou numa segunda oportunidade que a gente encontrou, eu 

disse: “Pode deixar, nós vamos botar um pessoal pra trabalhar isso.” Ele me disse: “Ó, 

                                                           
2 A entrevistadora se refere ao movimento constitucionalista de 1932 que se deu em São Paulo. 



 
 

80 
 

tem mais o seguinte, o grupo todo... eu tenho um grupo lá.” Eu disse: “Pode trazer, a gente 

vai trazendo. Vai abrir, com esse projeto a gente vai abrir.”. 

CF: Quer dizer, teria recurso da parte do Ernani... 

EC: É. Contratar por fora de concurso o que fosse... então esse foi um momento... Aliás, 

isso aí, alguém viu... No enterro do Arouca... a gente andou brigando depois por política 

e tal, mas, claro, que reconciliou e não tinha porque não mesmo, visto que eram coisas do 

calor das refregas aí... mas na hora que eu estava carregando o caixão dele para aquela 

Kombi me deu uma coisa incrível, que eu estava na frente, do lado esquerdo do caixão... 

acho que o Arlindo [Fábio] estava do direito... e a gente quando colocou ali dentro e 

começou a empurrar, pela circunstância que tinha eu fui o último a empurrar o caixão. 

Coisa tão fantástica acontece, né? Na hora que eu botei aquela mão, que só tinha a mão 

que era a última, eu me lembrei... era a direita, que desse lado esquerdo era com a direita 

aqui, eu me lembrei, parece que estava vendo a minha mão pra cumprimentar o Arouca 

pela primeira vez, de trazer pra dentro da sala, parecia um ciclo. Um monte de gente, 

chorando, né? Baixou a ideia de um ciclo fantástico, sabe? No meio desta minha vida 

porque eu já estava aqui e vou continuar aqui mesmo... emocionante assim esse negócio, 

aquela sensação. Então o Arouca vem nessas condições. E aí o Arouca tinha aquela tese, 

né? (risos) Como diz o Arouca, o dilema preventivista.  

Bom, era engraçado de certo modo, porque ele expunha uma coisa, mas não tinha uma 

possibilidade de imediato... Eu disse: “Arouca, pois é...” Bom, então o planejamento era 

um campo dessa consultoria da OPAS ele tinha feito contato com o Mário Hamilton, com 

o Mário Testa, então ele começou a entrar num, acho eu, numa visão assim mais que o 

planejamento seria um lugar que ele poderia se acomodar, uma coisa mais dentro da saúde 

pública, que ele poderia se acomodar melhor. 

CF: Então ficou investindo mais nessa área de planejamento. 

EC: É. Que seria a ideia dele vir depois, o que depois aconteceu. Mas aí então o Sérgio 

Góes ainda estava na FINEP, não podia assumir. Então rolou, o Arouca ficaria na 

coordenação do PESES, eu fiquei na coordenação do PEPPE, e tinha uma coordenação 

mais geral, depois eu explico isso - e ele veio pra ser, sem ser dos quadros específicos, 

que ele ainda era Finep, ser o co-coordenador do PESES. 

Então, o começo dessa história toda, Sérgio Góes e Arouca eram os coordenadores... 

internamente a figura formal era o Arouca, mas funcionava, o que fez uma sala um do 

lado do outro os dois coordenadores, o que dava muita briga, o que dava muita briga. 

(risos) Mas essa história eu acho que era legal.  

Aí aconteceram mais algumas coisas. Vou pegar o capítulo PESES, porque eu quero pegar 

o da Escola. Tem um outro, que eu te falei que eram duas coisas importantes nesse período 

de 74 a 75. 76 estava consolidado. Foi realmente quando consolidou. E aí aconteceu, por 

exemplo, o primeiro curso avançado de epidemiologia, já produto dessa história, as coisas 
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começando a andar. Eu vou dar a partida do PEPPE, precisava de uma formação mais 

aprofundada. 

Bom, então tem o lado da Escola que a gente deixa um pouquinho pra depois, também o 

marco é 74, quando as coisas começam a mudar mais profundamente. 

 O que eu ia falar do PESES mesmo? Ah sim, tem que entender isso. 78 e aqui mais 

adiante vamos marcar o Figueiredo, tem uma discussão dessa substituição que vai 

acontecer nos vários ministérios etc., mas eu estava querendo lembrar de uma coisa que 

agora eu perdi. De qualquer modo... 

CF: Você destacou duas coisas no período de 74... desse período de 74... 

EC: Ah sim, eu ia contar uma coisa e tal. Qual foi o papel? Tive um pequeno papel aqui. 

Quando o primeiro presidente... ficou o Ernani Braga lá na Escola e o Oswaldo Costa 

ficou provisoriamente de presidente da Fundação Oswaldo Cruz, provisoriamente porque 

o ministro do Geisel, o Paulo de Almeida Machado, tinha trabalhado no Amazonas, então 

o Geisel tinha gostado daquela história. O Almeida Machado resolveu o seguinte: “Eu 

quero botar na direção da Fundação Oswaldo Cruz, tinha sido criada antes, né? já te falei 

isso acho que da última vez. 

CF: Ham-ham. Falou. 

EC: Um padeiro bem-sucedido, é isso, um padeiro bem sucedido. Quero dizer o seguinte: 

alguém com uma visão de gestão de um negócio, de fazer isso prosperar e a Fiocruz vivia 

de um passado que não existia mais, acabado, né? Não encontraram um padeiro bem 

sucedido, mas o Reis Veloso indicou o presidente da Fundação.  

Reis Veloso é ministro do planejamento e indicou o Vinícius da Fonseca, que tinha 

trabalhado no IPEA, ele era da equipe também do Reis Veloso, pessoal que ele conhecia 

da área econômica. 

CF: Hum-hum. 

EC: Que topou vir pra cá. Um desafio esses caras da área econômica que dão nota... 

Topou, era maluco mesmo. 

CF: E o Oswaldo Costa ficou nesse intervalo. 

EC: Aí ficou no intervalo, que eu não sei que mês ele assumiu, o Vinícius. Não foi 

exatamente no começo de 74, já tinha passado um tempo. E aí ele quando soube desse 

projeto PESES/PEPPE e tal, que era da Finep... 

CF: Ele quem, o Vinícius? 

EC: Vinícius, que era a única coisa que ele chegou... ele me chamou para conversar, logo 

nos primeiros dias, que ele tinha ouvido falar pela área econômica que disse que eu era a 

pessoa que estava aqui responsável por isso. Ele chegou e disse: “Olha, Eduardo, isso 

aqui é a única coisa viva dentro da Fundação. Eu quero mudar tudo. Então vamos ver. 
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Mas é muito dinheiro pra vocês, é muito dinheiro e com esse dinheiro nós podemos dar 

um começo em tudo aqui.”. Cara, eu saí preocupado, porque ele puxava tudo – sabe como 

é? – ele era um trator. Aí disse: “Eu quero que você venha ser meu assessor aqui na 

presidência pra gente montar esses projetos todos, buscar muito dinheiro...” daqui a pouco 

vou contar essa história. Aí eu fui lá pro nosso Politburo discutir... 

CF: (Risos) 

EC: Bom: “Tem que ir, tem que ir...” porque parara-parara, mas eu fiquei... não cheguei 

a ficar três meses, fiquei um mês, dois meses. Eu pedi pra ir embora pra Escola. 

CF: Por que, Eduardo? 

EC: Porque é aquilo, sabe? Eu não sei, era uma coisa que eu não convivia bem. Era ali na 

sala onde o Arlindo fica hoje. Eu ficava: “Vamos de lá, vamos de lá, eu ajudo a montar 

os outros projetos, e tal.”. Mas ele ficou com muita consideração comigo, não houve 

rompimento que eu não quis ficar, que eu disse que e não me adaptava, que aquele tipo 

de trabalho era um pouco diferente, não queria ficar longe da Escola, dos cursos. E então 

aquilo ali a gente começou... teve força com ele, o PESES/PEPPE também ajudou a gente. 

Ele botou gente que ajudava. Eu podia discutir tranquilamente. Senão o cara fica lá 

afastado. Uns caras como aquele da administração, o Ivanildo... eu acabei amigo do 

Ivanildo mais tarde, o que dava pra discutir. Eles tinham consideração comigo por causa 

dessa história do Vinícius, por eu ter ajudado. 

LK: [trecho ininteligível]  

EC: Bom... Não, eu acho que não. 

LK: Era o Vinícius, o Ivanildo veio depois. 

EC: Veio com o Vinícius. [trecho ininteligível] Bom, pode ser que eu me enganei. Bom, 

ao mesmo tempo que tinha essa facilidade assim mais de fazer as coisas andar, depois ele 

votou no Guilardo [Martins Alves], né? Guilardo quase epopeico que tinha... o orador. 

(rindo) Bom, aí são as brincadeiras. 

O que eu ia falar... pois é, aí por esse período... então essa versão ele começa com isso aí, 

o Arouca vem pra assumir o PESES/PEPPE. Talvez vale a pena dizer que teve um dia, 

que eu acho que foi em 77... 76, ou 77... 77, que eu tive que deixar a coordenação do 

PEPPE.  

Foi o seguinte, eu andei fazendo umas críticas à campanha de vacinação, ao modelo, que 

no Jornal do Brasil saiu o modelo de trabalho, inclusive da vacinação contra a meningite. 

E o ministro identificou quem era o professor da Escola... que uma parte foi censurada, 

aliás, o Vinícius conta isso, que a matéria dele que era comigo, não sei se foi em conta 

que era comigo, a matéria foi censurada e tal, não podia botar as coisas que a a gente 

queria, então o ministro mandou chamar Guilardo, não sei quem mais, e dizer não sei o 

que e fizeram... e era eu etc. Eu já tinha estado com ele, mas não tinha muita certeza. Ele 

descobriu duas coisas, que eu tinha duas funções de confiança. Eu era coordenador do 
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PEPPE. Era paralelo, não era com DAS essas coisas, era uma coisa paralela. Era 

coordenador do PEPPE e eu era coordenador do mestrado, do projeto do mestrado, eu 

estava organizado a coisa toda do mestrado. 

CF: Ainda não existia, estava retomando a ideia do mestrado. 

EC: Organizando. Então fui designado pelo ministro formalmente coordenador do 

mestrado. Isso eu tenho... outro dia estava organizando os papéis, está lá designado 

coordenador do mestrado... E estava começando a organização. 

CF: Aí eles encrencaram com isso? 

EC: Encrencaram que eu não podia ter cargo de confiança; a instrução é que eu não podia 

ter cargo de confiança. Aí então me chamaram e tal parará, parará, e eu disse: Bom... 

fizemos uma reunião, eu disse: “Olha, eu saio, nós já temos as condições, não é 

importante...” 

CF: Você poderia abrir mão de um dos dois só. 

EC: Não, dos dois. 

CF: Ah! 

EC: Não podia ter nenhum cargo de confiança, eu não podia. Não pediram a minha 

cabeça, não me botaram pra rua, mas só que eu não podia ter cargo de confiança. E então 

eu saí e aí... Não, foi pro Arouca - geral, os dois. E também os projetos estavam andando, 

não tinha assim projeto na área de epidemiologia, então o Arouca já estava, ficou com 

todos. 

CF: Aí você ficou oficialmente só como professor da Escola? 

EC: Professor da Escola. E como o meu projeto, meu projeto era muito importante. 

CF: Seu projeto de doutorado lá da Inglaterra? 

EC: Ainda não era o doutorado. Estava fazendo um projeto de pesquisa dentro do PEPPE 

que eu tinha direcionado pra fazer eventualmente um doutorado, mas não ia fazer 

doutorado, para doutorado é um pouco mais consolidado. 

CF: Aquela pesquisa inicial de chagas que você... 

EC: Não, aquilo eu abandonei. 

CF: Largou tudo. 

EC: Quando eu larguei a universidade, eu abandonei. 

CF: Ta. 

EC: Eu fiz um projeto de estudos... porque teve uns episódios, me chamavam pra muitas 

comissões, assim, cardiovasculares, me chamava; não sei o que, câncer, me chamavam. 

Teve um momento que eu era, digamos o único epidemiologista que tinha uns tracinhos 
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na coronha, sabe como é? Com alguma formação mais diferenciada, que esteve na 

Inglaterra, seja o que for, me chamavam. Então o ministério era... comissão da Escola, e 

lá eu encontrei umas pessoas como o Aluízio [???] que eu conhecia superficialmente, que 

era o coordenador de cardiovasculares, então a gente bolou um... “Vamos fazer um estudo 

de cardiovasculares no RS?” Eu incorporei isso com o projeto PESES/PEPPE. 

CF: Entendi. 

EC: Então eu passei 77 montando isso. 76 ainda estava ali, então em 77 eu passei a montar 

esse projeto, 78 a gente fez a pesquisa. 

CF: E você não retornou ao PEPPE? Você saiu da coordenação, como coordenador... 

EC: Só coordenação do meu projeto. 

CF: Ta. 

EC: Bom, acontece que lá no Rio Grande do Sul - olha as ironias da sorte – tinha uma 

unidade de planejamento do SESP, porque a negociação do Rio Grande do Sul, que lá 

tinha uma unidade do SESP, foi montar uma unidade de planejamento do SESP, gente do 

SESP pra planejar a saúde do Rio Grande do Sul. Por isso que o Rio Grande do Sul tem 

os melhores institutos de saúde do Brasil; isso foi negociado, tudo está numa vertente de 

ligações que a gente tinha lá e tal, e... 

EC: Deixa eu entender direito isso Eduardo. Pra você, você vai fazer sua pesquisa no Sul? 

EC: No Sul, Rio Grande do Sul. 

CF: Já existia essa rede? Já existia essa unidade de Planejamento? 

EC: Já. 

CF: Já estava... Já tinha sido montada. 

EC: Isso era 77. Já tinha sido montado pelo Osanai, o Jorge Osanai nesse período. Eu vou 

te contar umas coisas, mas uma dá uma saidinha um minutinho. (interrupção). Essa 

história d’eu não poder ser coordenador, isso lembra um pouquinho essa questão da 

ditadura aqui dentro, né? É um processo antigo, já tinha uma distinção lenta e gradual, 

porque, porra, não me demitiram, quer dizer, só não podia ter cargo de confiança. E acho 

que duas coisas que vou até anotar uma pra não deixar de falar... 

LK: Quem assumiu o PEPPE? O Luís Fernando? 

CF: O que, Lisabel? 

LK: Quem assumiu o PEPPE? [falando juntos] 

EC: Naquela altura já estava bem caminhado e a gente resolveu isso. Eu fiquei um pouco 

chateado, sabia? Naquele momento fiquei um pouco chateado por duas coisas, eu achava 

que era essa a solução, mas achei que foi muito pronto todo mundo absorver que “está 

fora, está fora”, sabe? Mas era uma realidade, a gente as vezes está querendo um 
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pouquinho mais de afagos na hora, mas de qualquer maneira era o mais correto mesmo 

pelo que a gente analisou da situação. 

Aí teve a segunda coisa dentro disso, porque isso provocou uma situação. No meio dessa 

distensão lenta, gradual, não sei o que, apareceu aqueles momentos que o Geisel tinha 

que mostrar que pra conter o exército pra fazer alguma coisa, eu acho que essas coisas 

sempre se disseminam e resolveram fazer um re-fichamento. A gente conhecia a ficha do 

SNI, era uma coisa babaca a ficha do SNI, vamos dizer assim, mas era conhecida... era 

mimeografada. Eu vejo o papel até hoje como é que era. A gente sabia que era uma coisa 

que vinha lá da secretaria da Escola. Daqui a pouco vem uma instrução pra todo mundo 

da Escola, acho que de toda Fundação, não sei... todo mundo da Escola preencher a ficha 

do SNI, de novo. Eu já estava, em geral quem ia ser contratado. E aí eu me recusei, disse 

que não preenchia. Bom, me recusei e falei pro pessoal: “Não, preencho. Isso é ficha do 

SNI, não sou pago pelo SNI, não preencho nada do SNI. Eu estava lá no... Eu já tinha 

sido tirado da coordenação, mas eu estava com o Arouca, não sei quem mais e tal, no dia 

que o Gordillo - aquele Gordillo da administração que eles botaram - como é o nome 

dele? 

LK: Édson. 

EC: Como é o nome dele? 

LK: Édson. 

EC: Não. Era? Não me lembro o nome... 

LK: Era o Gordillo que era o... 

EC: O Gordillo que era, disse que foi o Guilardo [Martins Alves] que tinha botado o cara 

lá pra ser o administrador do PESES/PEPPE. Chegou com aquelas fichas na mão, o 

pessoal do PESES/PEPPE também, e aí preocupava. Tinha a Isabel, que já tinha sido 

presa, a Ana Clara... tinha mais gente, a própria Tatiana, tinha o Reinaldo que estava no 

projeto... 

CF: Projeto de... de meningite. Ariane e Reinaldo. 

EC: É. Aí eu falei logo: “Isso aí é ficha do SNI” – na cara do Gordillo: Aí, disse: “Não, 

pois é, mas mandaram e distribuir, entregar aqui pra distribuir.”. O Arouca era do jeito 

dele, essas horas eu acho que também ele... ele acenou com a cabeça: “Distribui.”. e faz 

igual ao Eduardo, sabe como é? (riso) e não preenche. Ta, mas não podia botar em risco 

ali também ele como coordenador da coisa de não está frisado com determinação as coisas 

da Fundação. E foi muito engraçado, também porque eram pessoas ruins, né? 

CF: Só você não assinou? 

EC: Só eu. 

CF: Só você. 
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EC: Todo a Fundação, todo o prédio lá no nosso ambiente. Eu acho que toda a Fundação 

porque o Guilardo me chamou. 

CF: O próprio pessoal do PESES/PEPPE também preencheu? 

EC: Todo mundo preencheu. Todo mundo preencheu, eu fui o único daqui. Evidente, 

telefone, recado. Eu disse: “Não vou preencher.”. Mulinha, mula. 

CF: (riso) Aí o Guilardo chamou. 

EC: O Guilardo me chamou. Aqui em cima, na sala dele. Me chamou e disse: “A situação 

de você não vai ficar fácil...” um monte. “Ah, isso daí e tal, você está recusando fazer isso 

daí, é uma coisa de informações simples.”. Eu disse: “É tão simples que quando eu entrei 

aqui tem todos meus dados pessoais, endereço, tal, número da carteira, tudo, tinham tudo. 

Muito simples todos disponíveis pra quem quiser na secretaria lá da Ensp, agora esse 

papel eu não encho, na minha mão não.”. “Mas por que, Eduardo?” “Porque isso é do 

SNI...” 

Fita 5 – Lado A 

 

CF: No segundo semestre de 76, o mestrado reinicia, então? Você faz esse regulamento... 

EC:  A tua afirmação vou ver depois. Na verdade, em 75 então acontece a residência de 

saúde pública. O preceptor era o Miguel Murat, mas não esse Miguel Murat dos olhos 

verdes...  

CF: Nossa! 

EC:  Era o Miguel Murat que está em Brasília. 

CF: Da Rita. 

EC:  O guerrilheiro palestino. O palestino da Rita. 

CF: Marido da Rita. 

EC:  Ah, tenho saudades dele! 

CF: Marido da Rita. 

EC:  Até quando? 

CF: Marido da Rita. 

EC:  Ainda é? 

CF: Não sei. 

EC:  Eu entendi que você falou que “foi marido da Rita.”. 

CF: Marido da Rita.  

LK: [trecho ininteligível] Ele voltou pro Grande do Norte? 

LK: Não, pra Paraíba. 

CF: Foi pra Paraíba ele. 
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EC:  Ele foi o preceptor. Era muito bom. Eu acho que algumas coisas eu tenho gosto de 

contar, então se entender um pouquinho... Eu ia de vez enquanto só lá nas discussões com 

alunos, lá na unidade sanitária, porque eu estava mais pensando esse conjunto, botando 

as coisas da escola. Eu jamais vou esquecer do caso Margarida.  

Margarida era uma mulher da favela aqui do lado, brincalhona, sorridente e que de repente 

por uma doença, alguma coisa, tornou um caso a ser discutido – tinha discussões de caso 

pra falar como lidar com a situação dela com o grupo lá da residência de saúde pública. 

Tinha muita coisa que precisava de cunho social. Ela bebia, tinha muito problema, uma 

mulher que... e a gente começa a olhar a história da Margarida, de perda de filhos, de 

morte... uma mulher abandonada completamente pela vida e, mas sorridente, alegre. E eu 

me lembro que isso aí me marcou porque eu pensando aquela incoerência toda de uma 

vida dramática e um estado de ânimo assim... alegre, meio contagiava, que ela brincava 

com a gente, não via muita barreira em falar com a gente. Eu me dei conta que a gente 

tinha que introduzir no programa da residência uma discussão que era alienação. O que é 

a alienação na sociedade de hoje? Então aquilo que a gente vivia e tal me marcou. Só 

estou falando que marcou porque a residência passou a ter essa característica e no 

concreto começou a discutir não só como é que ia resolver objetivamente, dar uma 

assistência social ali pra ela, mas entender aquele quadro que formava aquilo ali. 

Bom, o Vinícius gostou da ideia, tinha a residência, mas achava o seguinte, que a 

residência não era só pra médico, no tema oficial e tal, aí ele baixou... eu assessorei, ele 

baixou o programa que era o TAS, Treinamento Avançado em Serviço e a gente manteve, 

que o TAS em saúde pública, o primeiro ano pra médico era residência, mantinha a 

residência e o cara podia no segundo ano fazer a especialização médica integrada ao resto 

do curso que era fundamentos de serviço e tal.  

Na verdade, não foi um programa que foi bem articulado, a gente acabou saindo disso 

também, porque a ideia era mandar pras unidades, trabalhar, ir para a estrutura central da 

secretaria de saúde, voltar pra discutir, focalizar os caras de saúde pública nessa... eles 

ficaram mais auxiliares de pesquisas, quase todos acabaram assim meio que trabalhando 

na pesquisa do PESES/PEPPE, não era o espírito original, que era fundamento em serviço 

não aqui, mas nos serviços de saúde. 

Bom, então eu acho que era isso pra dizer, essa reorganização. Nós ganhamos realmente 

no meio do ano, (nome) de Almeida aprova aquele quadro, novos níveis salariais. A gente 

ganhou em tudo.  

Então, o outro lado que tinha o PESES/PEPPE começou a dar certo também da parte mais 

ligada a ensino e tal. 

CF: Fortaleceu a Escola como estrutura de ensino, né? 

EC:  Foi pro outro lado, né? Eu acho que isso aí é a história que eu estava me lembrando. 

Pode ter outras coisas no meio, mas foi um movimento que foi meio paralelo, depois 

fundiu. 
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CF: E aí... Logo quando você começou a falar disso, quando você falou assim: “Ah, mas 

e o Arlindo...” por que o Arlindo não estava no PESES/PEPPE? Porque o Arlindo vai 

estar exatamente fortalecendo a área de ensino. [falando juntos] 

EC:  Estava nesse programa, exatamente nessa área.  

EC: A gente brinca muito porque o que a gente fazia de estatuto, de regimento interno da 

escola... Pode ver, modelou, a gente criou o (sigla) o conselho de... tinha o nosso estatuto, 

demos uma ajudazinha... o quadro inicial da escola é aquele que está aqui, então precisa 

fazer... Botamos com exigência de concurso. 

CF: E uma coisa que eu acho que é importante, Eduardo, é que acho pelo que você está 

falando acho que aí que a escola ganhar um caráter nacional, a partir daí ela vai criar esse 

vínculo. Porque na realidade a ENSP é a única escola de saúde pública do Brasil que tem 

essa relação, só existe ela. Você começa... vem o pessoal de São Paulo, você monta um 

curso descentralizado no RS, monta um curso descentralizado em Belém, você está 

criando a estrutura... 

EC:  Eu já queria já tinha... no ano seguinte já tínhamos uns quatro descentralizados. 

[falando juntos] 

CF: E vai crescendo. 

EC:  Essa foi um, onde a Tânia, está aí... a Tânia começou a ajudar nessa coisa da [trecho 

ininteligível] lá. É... esqueci. Tinha os dois seguintes. Aí depois começa... Aí o Hélio 

Uchoa foi ser o coordenador, depois não sei quem foi ser coordenador, a Inês... 

LK: Aí vem a, vem a, a... Inês e o [trecho ininteligível] 

EC:  Era a coordenadora, Inês Martins... 

CF: Não, não é a Martins. Martins é... 

EC:  Não, a Inês... 

LK: Eu acho que ela era Martins. Engraçado... [falando juntos] 

CF: A Angélica ficou muito tempo, né? [trecho ininteligível] 

CF: A Inês... 

EC:  A Inês. 

LK: Depois... porque cria concurso... 

EC:  Aí começou tudo. Tanto que a gente quis concurso também pro PESES/PEPPE. Foi 

feito concurso 

CF: Para quem estava na Fundação? 

EC:  A Fundação não fazia concurso, a gente marcou o PESES/PEPPE na Escola como 

[trecho ininteligível]. Houve um ou outro antes... 

CF: O PESES foi feito com concurso? 
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EC:  É, o PESES não foi não. 

LK: Que o PEPPE começou depois apesar de ter grana pro PEPPE. 

EC: É, isso também deu umas brigas, porque sempre tem os afilhados amigos, né? e a 

gente queria evitar aquilo e então a gente... Aliás, duas pessoas ótimas que eu bronqueei 

porque entraram por baixo do pano, já tinha concurso estabelecido, mal termina o 

concurso antes de nomear os outros nomearam eles. Não precisa dar os nomes, não 

interessa. Eles realmente mostraram que tinham valor, fazer concurso [trecho 

ininteligível] mas sabe que não é, né? Na base de uma seleção mais democrática. 

LK: E aí quando que foi o último [trecho ininteligível]. 

CF: Foi o último concurso? 

EC: Aí com esse quadro a gente fez os concursos. Aí eu era assistente, professor 

assistente. Já tinha passado não sei como. Porque era, uma desgraça. O outro tinha título 

de doutor e o Luís Fernando tinha o mesmo título de doutoramento, era igual ao meu, era 

titular e eu era auxiliar de ensino. [trecho ininteligível] Era impossível mexer, nessa 

época não mexia. Aí eu me lembro da bronca, consegui passar pelo menos pra assistente. 

Bom, aí concurso. O concurso a gente, foi fruto desse trabalho da reorganização da escola, 

do novo estatuto tarara, tarara, novo regimento. Fiz o concurso, uma banca fantástica pra 

ser brasileira. Aí que eu fiquei titular de epidemiologia, em 76. Isso já é 76. 

LK: 76 eu não me lembro. 

EC:  Isto é 76. 

CF: 76. 

EC:  Foi antes do Arouca. 

EC:  O meu foi em 76. 

CF: Foi antes do Arouca. 

EC:  Não sei. [falando juntos] O meu foi em 76, foi no primeiro concurso eu acho, mas 

a banca...  

CF: E depois eu me lembro que [trecho ininteligível] 

EC:  O Nelson Moraes, pois é eu acho que é 77. O Nilson Moraes, Guilherme Rodrigues 

da Silva, Joir [Fonte], claro Joir, os externos eram esses. Quem mais de dentro? [trecho 

ininteligível] Tinha que ter doutoramento Luís Fernando... quem era? Não sei mais quem 

era, mas... 

CF: Eduardo, me diz uma coisa, com essa estruturação como que era a relação entre os 

departamentos? Havia algum tipo de intercâmbio, de trabalho conjunto ou... [falando 

juntos] 

EC:  Tinha, tinha. Os cursos eram muito montados juntos. 

CF: É? 
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EC: Tinha as atividades sempre, os cursos começavam em março. Janeiro e fevereiro todo 

mundo sentado junto fazendo o curso, fazendo curso. E depois o desenvolvimento 

também, tinha muita atividade de integração, seminários conjuntos no final de cada 

período. Tinha coisas assim desse tipo, mas também tinha momentos... essa coisa mais 

de separação dos departamentos eram produtos de pesquisa, essas coisas... parece que 

integram, mas eles foram sendo separados, foram crescendo muito, incharam... essa é 

minha avaliação, mas depois que eu saí daqui, até eu sair daqui eram bastante enxutos. 

Interessantes os departamentos, porque eu desenvolvi aquele modelo inglês e tal, até o 

americano é parecido. O departamento dessa escola fantástica de Londres, atende gente 

de todo mundo, treina lá, tinha uns 10 professores, de 10 a 12; o resto tudo era aluno de 

doutorado, trabalhava um pouco. Quando eu fui aluno no doutorado eu dava aula nos 

cursos etc., integrado nos cursos. 

CF: Você saiu quando do doutorado? 

EC:  Eu sai no começo, mas definitivo, entre aspas, onde eu passei a atuar menos aqui 

dentro, politicamente não passei mais a atuar internamente foi em 83, quando fui pra 

secretaria de saúde. Ainda fiz algumas coisas aqui conjuntas com o pessoal de São Paulo, 

fiz algumas coisas conjuntas, né? Por exemplo, na secretaria fiz uma coisa que depois 

criticaram, fiz um convênio... tem uma bela foto d’eu com Arouca assinando isso. 

Fizemos um convênio, mas antes dele, depois foi renovado com ele, passava um dinheiro 

departamento de epidemiologia da ENSP pra desenvolver vigilância, modelos [trecho 

ininteligível] Era uma relação ainda antes do Arouca também boa com o Guilardo. O 

Guilardo era presidente. Quer dizer, tive contato aqui sempre, né? Ou trazia o Marcelo 

quando era prefeito, muita coisa fiz aqui. Faperj pra dar bolsas institucionais. Começou 

bolsa institucional da Faperj foi com a gente, já no segundo governo do Brizola, a gente 

montou um projeto de dar bolsa institucional. Tinha uma cota e a Fundação escolhia quem 

eram os caras agraciados. Teve essas coisas aí. Mas eu estava tentando lembrar porque 

eu estou pensando nisso. 

CF: Você estava falando da estrutura da escola, que você acha que a escola estava enxuta 

até o momento em que você saiu. [falando juntos] 

EC:  É. O que eu sei, eu estava fora daqui... foi por razões políticas também – e que 

começaram a questionar aqueles contratos PESES/PEPPE para pesquisadores que eram 

de prestação de serviço. Então de repente numa penada virou todo mundo...  

CF: Foi contratado. 

EC:  ... todo mundo virou permanente, foi contratado permanente. E eu não sei outros 

movimentos junto desse daí, mas houve um crescimento fantástico nos departamentos, 

mais no de epidemiologia que a gente estava aí. De repente aqueles nossos... passamos 

muito tempo sendo quatro, né? Depois cresceu com os concursos, fomos lá o Rides, o 

Lacombe, e de repente virou 40. Eu sempre brincava assim: O maior departamento de 

epidemiologia do mundo! Aqui está o maior departamento de... O de Oxford que eu 

conheci eram 4 pessoas e uma produção fantástica, com esquema de doutorado, esquema 

de cooperação né, mas a escola passou a ter 400 pessoas. (rindo) 

CF: Nem cabe as pessoas. 
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EC:  Isso aí levou um tempo todo mundo... eu acho que está mais adaptado hoje, a 

sensação é que estava batendo cabeça pra caramba aí. Mas isso aparece nesse período que 

eu fiquei fora, eu voltei... quando eu terminei a tese de saúde em 86, aí não me elegi 

deputado, tentei, aí voltei pra escola e passei uns dois anos seriamente dando curso bom 

de epidemiologia. Mas, mas depois não sei se foi 87, 88... eu fiquei até 90, não foi isso? 

Fiquei quatro lá. Mas lá eu não podia falar com ninguém, isso aí não pode botar na 

entrevista não... 

CF: (Risos) 

EC:  Eu gravei proscrito, era proscrito, era peronista, brizolista, isso era nome feio aqui 

dentro. Então eu não podia, não comungava com aquela estrutura. Ia lá nas aulas do 

departamento, ia embora. Eu tinha uma atuação política no partido. Mas fazia muita coisa. 

Escrevia ainda muito artigo científico, ainda tenho muita publicação desse período. Os 

contatos com a Inglaterra que aconteciam... Em 89 eu devia ter ido pra Inglaterra, eu 

ganhei uma bolsa de pós-doutorado, eu pedi... claro, lá tinha lugar que eu quisesse, já 

tinham me convidado pra trabalhar lá inclusive. Cheguei a ganhar bolsa. 

CF: Mas não foi? 

EC:  Não. Primeiro eu protelei pra depois da eleição do segundo turno da campanha de 

89. Aí eu fui até lá, e voltei. (risos) É outra história. 

CF: Você foi pra Londres em 79. Né? 

EC:  De novo, é. 

EC:  Não estava entendendo esse intervalo. Agora que eu entendi. Você foi em 79, você 

fica até... 

EC: Grande parte foi isso. [falando juntos] O que era? Vê bem, isso tem uma conotação 

política. Eu não podia fazer nada, tudo bem. Ditadura meio asfixiante, né? E quando eu 

vi que... “vou me embora.” Não tinha gostado, não tinha gostado. O pessoal estava 

construindo tudo isso aqui dentro de repente o cara diz não... Eu te disse não sei se deve 

ficar de memória, mas eu disse o seguinte: Sabe de uma coisa? Eu não vou ficar marcando 

passo aqui, fiz aquela minha pesquisa e tal, peguei, fui... antes da pesquisa eu estive em 

Londres. 78, antes de começar meu trabalho de campo, acho que em 77. Não me lembro 

bem. Fui a Londres mais porque minha mulher era inglesa, então de vez enquanto a gente 

ia passar umas férias lá, se não me engano foi isso e aí no departamento encontrei o 

(nome) que estava assumindo a chefia do departamento. Eu não conhecia bem ele, mas 

eu gostava dele como professor. Eu fui falar com ele. E ele recém-assumido eu disse: 

“Olha, eu gostaria de fazer doutorado, não tenho certeza... (Risos) [interrupção de 

celular]  

CF: Aí?  

EC:  Eu estou com uma pesquisa para se deslanchar agora, definindo projeto, eu talvez 

queira para doutorado....” Eu não sabia se poderia conseguir para outra coisa, né? Já tinha 

doutorado brasileiro, pra minha carreira já era titular aqui, não tinha muita necessidade 

daquilo, mas eu achava que era mais fácil definir alguma coisa. Ele chegou e disse: “Olha, 
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escreve o projeto. Quanto tempo vai ficar aqui?” “Eu vou ficar um mês aqui.”. “Escreve 

um projeto.”. Eu tinha só conversa com o... Eu disse: “Acho que eu tenho dinheiro pra 

financiar...” eu disse pra ele, trabalho de campo, eu disse que era um projeto. Sentei lá na 

biblioteca uma semana, escrevi o projeto. Trouxe pra ele discutir. Disse: “Se você fizer 

esse projeto você está aceito no doutorado comigo aqui.”. 

CF: Você continuava na área de hipertensão, de epidemiologia?  

EC:  Eu já tinha começado com isso. 

CF: Pois é, o projeto continuava o trabalho... 

EC:  Ia ser, hipertensão tinha feito o campo, o trabalho de campo, nem definido 

claramente para que ia ser. 

CF: Sim. Mas tinha o projeto anterior de 76, você já tinha feito trabalho de campo aqui 

no Brasil... 

EC:  Não. Não, não, não. Esse trabalho eu fiz em 78. 

CF: Ah, foi 78! 

EC:  O trabalho de campo. Eu tinha sido afastado do PESES/PEPPE, afastado da 

coordenação do mestrado, de todas essas coisas. [falando juntos] Então eu fui pra... eu 

fui pra lá assim assuntar e ele tinha um pouco a minha ficha, sabia aquela história. Eu vou 

explicar uma coisa que é interessante, curiosa pelo menos, eu vim e acabei até fazendo 

diferente, não foi exatamente, mas foi melhor. Eu me correspondia com ele. Então quando 

ele me aceitou, me deu no mesmo dia a carta de aceitação lá. Quando ele viu o projeto: 

“Não, com isso aqui você vem fazer doutorado comigo, não tem problema.” Eu voltei, 

conversamos, claro, um pouco, ele deu umas orientadas assim e tal. Então fique por 

aquele caminho. Mudei o projeto, mas do ponto de vista epidemiológico, algumas coisas 

melhores até do que ele tinha definido. E depois então fui pra lá. Quando eu quis ir com 

a carta dele o CNPq me deu a bolsa e tal. E eu fui. Isso foi no meio de 79, maio. Fui pra 

lá em maio de 79. Maio de 79. 

CF: É? Ficou até 81.  

EC:  Foi. 

LK: Está aqui até 81. 

CF: Até 81. [falando juntos] 

EC:  É. Fiquei até 81. Aí aconteceu o seguinte lá, ele estava começando. Tinha ficado um 

ano só de... um ano só de... ainda como chefe de departamento. Ele ainda tinha um [trecho 

ininteligível] ele continuava no Queen’s Mary que era o hospital, o lugar onde ele 

trabalhava, ele dizia que ele era o último epidemiologista que ainda dava consulta. 

CF: (Risos) 

EC: “Eu sou o último epidemiologia ainda a dar consulta.” E ele ia lá, atendia 

ambulatório... eu gosto muito dos trabalhos dele, que agora não ia ser mais uma profissão 

de médico, a epidemiologia não é mais profissão médico, vão ter que arrumar uma outra 
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coisa pra nós. Bom, estão dominando, os matemáticos estão dominando... Bom, mas o 

que eu ia dizer que é interessante que o seguinte: primeiro lugar, aquele departamento em 

toda a sua história, estava recebendo o primeiro aluno de PhD, era eu. Por quê? Vai 

entender o porquê. Eu ia, mas não fui. Porque eles resolveram não ter ninguém. Não é 

que houvesse uma decisão de não ter ninguém, porque o [João Batista] Risi e o (nome) 

nunca foram PhD, eles eram todos doutores em ciência e tal pelos méritos, pelas 

contribuições já dadas, eles eram de uma velha guarda, que achava esse negócio mais ou 

menos [trecho ininteligível] gente que comporta, não é bom, Sabe? Isso é 

desenvolvimento da pessoa com pesquisa, com não sei o que mais e tal, para atingir esses 

níveis, então todos eles eram assim, títulos, todos doutorados, doutores em ciência, não 

sei o que, que era conferido honorariamente em função dos trabalhos feitos. Então eles 

não aceitavam. 

Engraçado o seguinte, eu fui o primeiro do departamento e até a alguns anos atrás só tinha 

tido mais um. Depois de mim veio no meu lugar, que ele queria que fizesse essa pesquisa 

aqui com base, não era igual a pesquisa, as mesmas bases ele queria que fizesse no mundo, 

em vários países do mundo coordenado. Eu resolvi, vim pro Brasil, me meti em política 

também, aí ele deu pro que chamava... [trecho ininteligível] um cara que eu conheci, ele 

que coordenou o trabalho de pesquisa semelhante em vários países do país. E no Brasil 

quem continuou a pesquisa foi o Roberto Baruzzi em São Paulo, porque eu não podia. 

Estava muito na política, não dava. O estudo chama [trecho ininteligível]. E esse cara 

que ficou em segundo no doutorado levou 8 anos pra fazer o doutorado. E era muito 

engraçado porque tinha assim na homenagem da aposentadoria dele, ele se aposentou, 

tinha os dois alunos de doutorado dele: “só tive dois na minha vida em todo departamento, 

não vou ter mais, estou satisfeito.”. (risos) “O Eduardo que fez o menor tempo da 

universidade.”. Eu fiz no tempo mínimo. “...E o Jo a gente teve que empurrar, senão nunca 

mais acabava isso pra eu botar pra fora. O tempo máximo parece que era 7 anos, deram 

um jeitinho pra o cara poder fazer o... sem poder trabalhar foi difícil levar a tese. Mas 

essa história aí. Oh passamos das 9:30h! 

CF: Quer parar? 

EC: [trecho ininteligível] quinze minutos. Não, vamo parar. Hoje eu tô esgotado (Risos) 

 

Fita 5 - Lado B 

 

EC: “... eu não vou preencher.”. Aí eu disse pra ele uma coisa. Eu não se isso aí serviu ou 

não, mas eu teria sentido muito se alguém me dissesse uma coisa parecida. Eu disse pra 

ele o seguinte: “Olha...” Nem sei se o chamava Dr. Guilardo, já nem me lembro, parece 

que era Guilardo. Não sei. “... Guilardo, quero lhe dizer o seguinte: eu não vou preencher 

isso aí porque eu não quero que um dia os meus filhos se vergonhem de mim por ter 

cooperado com a ditadura.”. Ele ficou meio em dúvida assim... Eu disse: “Mas o apoio a 

vocês não preencho.”. Fui-me embora. Eu achei que eu ia ser demitido. (Risos dos dois) 

Eu estava acho que meio querendo, inclusive me mudar para Inglaterra àquela altura. Na 

verdade, ele deu a solução que eu encaminhei. Acho que mandou a secretaria pegar, 
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preencher, mas eu não assinei o papel com as informações. Parece que foi isso que 

aconteceu. Mas, enfim, ele também não, não... me deixou esse espaço. Mas o que 

acontece. Eu vou para a pesquisa no Rio Grande do Sul, quem é o chefe da unidade do 

planejamento do SESP? O Waldir Arcoverde.  

CF: Ah!  

EC:  Quem é o secretário de saúde? O Jair... Jair o que, o sobrenome?  

LK: Jair Soares.  

EC:  Jair Soares. Amigo do Figueiredo. Quer dizer, não sabia ao certo. Fomos fazer o 

estudo, a secretaria estava um pouco vacilante, tal, tal... o Jair: “Que nada! Esse projeto é 

fantástico! Vamos fazer. Como é da Fiocruz, como que não?” Me recebeu lá o secretário, 

ele já era importante, era deputado, não sei o que lá no Rio Grande do Sul. Meus amigos, 

muitos amigos dentro daquela secretaria, o [Jorge] Osanai mesmo ele era chefe da área 

de meio ambiente da secretaria. O Bonor era de lá também, o Airton Fischmann, a 

cambada toda foi ou meu colega de turma, ou contemporâneo de faculdade. (nome)não, 

ele era mais velho, né?  

LK: Mais velho.  

EC:  Ele estava lá. Trabalhei com ele porque o projeto era na área dele. E foi muito bom, 

cara! fizemos um sucesso no Rio Grande do Sul também porque nunca tinha... O cara 

entrava nas casas de barracos com aparelho de eletrocardiograma fazendo eletro, 

mandando cartinhas para as pessoas para cooperar de vir. Foi realmente um negócio bem 

organizado. E repercutiu bastante, mas isso no meio científico, nas coisas que tinham tido 

uma mudança de padrão, na universidade todo mundo querendo aprender.  

Olha, o que foi de gente do Rio Grande do Sul estudar na Inglaterra depois... aliás, um 

famosíssimo chegou a ser meu aluno, dei aula lá, o Cesar Victori, hoje ele é superfamoso. 

Houve um bando de gente do Rio Grande do Sul que foi estudar epidemiologia na 

Inglaterra.  

CF: Estimulados por [trecho ininteligível]   

EC:  É, por esse projeto. Participava, a gente contratou gente.  

LK: Mas, Eduardo, voltar um pouquinho só a pós-graduação...  

EC:  Antes eu queria falar do outro lado, esse lado da pesquisa, porque eu organizei, eu 

conheci esses caras e tem uma mudança. O Jair Soares vem a ser ministro da previdência 

e Waldir Arcoverde, ministro da saúde. Bom, mas vamos para história anterior então.  

LK: Eduardo é porque o PEPPE (falando juntos)  

EC:  Pois é, o PEPPE eu comecei a entrar numa coisa de envolvimento pessoal aí de 

aonde o PEPPE vai. Agora...  

LK: Tinha o projeto Chagas.  

EC:  Tinha vários projetos. (falando juntos) 
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CF: Não, mas o Chagas...  

EC: Mas aí tem que olhar depois a documentação. Tinha porque o Laranja ficou... o 

próprio Laranja. Foi muito bom o Laranja também, porque essa história do projeto com 

cardiopatia chagásica foi bom porque encaixou... encaixou porque o Laranja da Silva 

estava voltando, Francisco Laranja da Silva. Ficou meu amigo, ficamos muito amigos. 

Tinha o cantinho dele, né? A gente deu uma guarida também pra volta dele que era 

cassado, mas o... o que eu ia falar, cara?  

CF: Deixa eu só dar uma paradinha, só um segundo. Está melhor. Pode continuar. Você 

estava querendo lembrar o nome dos projetos...  

EC:  É, mas isso aí a gente pode voltar... (falando juntos) 

LK: Como é que se organizou o PESES, porque chagas já tinha um [trecho ininteligível].   

EC:  Mas vamos deixar um pouco para depois, porque eu acho que tinha umas coisas 

assim, em epidemiologia a coisa mais crítica... os projetos eram importantes, mas o mais 

crítico era o curso avançado de epidemiologia.  

LK: Para o mestrado?  

EC:  Foi o núcleo do mestrado depois.  

LK: Mestrado da escola.  

EC:  Esse foi um programa que eu fiz e tal na época. Eu já estava fazendo pouca coisa de 

ensino, sabe? Eu fui me envolvendo com gestão de pesquisa e coisa e tal, eu estava já 

num outro patamar então... eu me lembro de dar poucas aulas, sabe? Eu era, já era... não 

dava exercício para os alunos, precisava montar esse tipo de coisa.  

LK: Você ainda chegou a fazer curso aqui [trecho ininteligível]?  

CF: Quem era?  

EC:  Não sei.  

LK: Eu me lembro dele.  

EC:  Bom, tem uma outra coisa que... então vamos deixar isso pra depois? Esse marco. 

Tivemos o marco dessa história até começar a pesquisa no Rio Grande do Sul que vai ser 

nosso final aqui que tivemos em 77 pra desenvolver o projeto, o projeto veio em 78. Em 

78 foi o trabalho de campo.  

LK: Setembro de 77 vocês estão lá?  

EC:  Setembro de 77 eu acho que não.  

LK: Setembro de 77.  

CF: Setembro de 77?  

LK: Vocês estão lá.  

EC:  Não, acho que não.  
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LK: Sim. (risos) [trecho ininteligível]. 

EC:  Bom, depois a gente vê isso, mas eu não tenho tanta clareza.  

LK: [trecho ininteligível] São Paulo. Foi em julho pra lá.  

EC:  É claro que essa atividade pegou o núcleo do departamento mais jovem, ainda não 

tinha projetos pessoais. Foi um treinamento [trecho ininteligível].  

CF: Quanto tempo vocês ficaram lá no Rio Grande do Sul?  

EC:  Seis meses de trabalho de campo.  

LK: Seis meses em trabalho de campo.  

EC:  Mas eu vou pegar então outra vertente. Vou deixar a vertente do PESES/PEPPE que 

é uma coisa assim que polarizou tudo, inclusive criou problemas porque quando eu falei: 

“por que o Arlindo não está nisso aí?” Eu explico. Na verdade, aqui foram se provando 

que o pessoal estava em pesquisa tal. E tinha um outro lado da escola que não era tanto 

de pesquisa, era de serviços e que era mais a turma do SESP que era um outro núcleo 

sabe, que não tava, que não se envolveu, não estava com vontade e não era o campo deles 

se envolver com PESES/PEPPE, com aqueles projetos.  

CF: Estavam mais dedicados a área de ensino mesmo?  

EC:  É.  

CF: O pessoal queria isso.  

EC:  Os cursos. Eu já tinha meio... eu já estava no meio do caminho e meio que brandir 

pra esse lugar. E aí começou a criar um sistema de algumas injustiças porque foi feito o 

8º e 9º andar. O 8º para epidemiologia por causa do PEPPE e o 9º andar por causa do 

PESES que seria no 9º andar. Foram reformados, vieram móveis novos, ar-condicionado, 

que não existia essa coisa. Dava um pouco de ciúme, começou a ficar um pouco de ciúmes 

dessa história.  

Bom, mas isso foi um processo lento, não foi tão rapidamente. De qualquer modo esse 

grupo mais tradicional não participou muito. Aonde é que estava o grupo mais 

tradicional? O que tinha acontecido com esse grupo que não era o pessoal de serviço, não 

era o pessoal mais voltado de pesquisa e tal, o que estava acontecendo? Eu acho, quer 

dizer, às vezes eu tenho medo que onde eu estou que eu achei que era a coisa mais 

importante que estava acontecendo, então dei o desconto para viver isso né que é da 

vivência pessoal, pode ter outras coisas que eu não me lembro.  

Eu queria falar do Rio Grande do Sul.  

CF: Hum-hum. Fale.  

EC:  O Rio Grande do Sul tinha o seguinte... eu acho que essa história é boa. Eu terminei 

o curso de saúde pública, o mestrado, e uma das coisas que me ofereceram quando eu 

terminei o curso para trabalhar, que eu fui lá nas férias desse final do curso, ou no meio 

do curso, não sei, foi o Jorge Osanai, que eu acho que nessa época... eu não sei o que ele 

era na secretaria, mas era uma pessoa influente. E o Jorge Osanai, eu trabalhei junto no 
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IPB, o Jorge Osanai era um cara de laboratório e trabalhamos juntos, ele era do mesmo 

lugar que eu fui como, tipo estagiário de técnico de laboratório, ele era um pouco mais 

velho, ele trabalhava com tuberculose lá. Eram projetos especiais, o alemão Marcos, da 

Raida, que era uma turma muito boa. E eu voltei lá e ele foi falar comigo que ia começar 

a campanha de vacinação no Rio Grande do Sul, que ele não estava muito contente com 

isso, achando que era uma oportunidade pra sair vacinando todo mundo e se eu não topava 

assumir. Então era pra eu ir pra lá ficar coordenador da campanha de varíola no Rio 

Grande do Sul, eles podiam designar. Mas eu estava com o queixo virado para outro 

negócio, não dava para ir pra lá. Não dava para ir pro Rio Grande do Sul. Não sei, não 

queria ir. Tanto que eu fui para Bahia naquela coisa, já comentei na outra entrevista aqui. 

Mas eu expliquei para ele, pro Tigre, Clóvis Tigre, que ta lá na, o Tigrão, que está lá na 

OPAS até hoje. Não tenho certeza... era o Tigre basicamente e outras pessoas, acho que 

o Marcos (sobrenome), tinha um pessoal jovem... que o modelo não era campanha de 

vacinação, que o modelo... eu já tinha ouvido de segunda mão, evidente que era do Nelson 

Moraes... o modelo era operação de apaga fogo. E eu demostrava isso, que a taxa na nova 

vacina que era mais potente, a taxa de reações adversas fazia com que como a varíola 

minor que era a única que existia no Brasil, era muito baixa a mortalidade, que numa 

campanha de vacinação, a taxa de reações adversas ela ia ser mais alta do que a frequência 

de casos, ia ter mais gravidade a vacinação do que... mostrar a todo mundo que não 

precisava, e tal né? Com ação de controle você diminuía a questão das reações adversas 

da vacina. E dava para demonstrar. E ele ficou preocupado e disse: “Bom, então talvez a 

gente tenha que fazer e tal.”. Então dessa história que saiu o Osanai negociou para fazer 

a campanha com o ministério ele queria duas coisas, instalação imediata da unidade de 

vigilância epidemiológica, criação do núcleo com o dinheiro da Fundação SESP.  

CF: Com o dinheiro da Fundação?  

EC:  É, vinha através da Fundação SESP e a unidade de planejamento. E foi o Waldir 

Arcoverde ser o chefe lá. O Tigre ficou esse... O Tigre ficou para montagem da unidade 

de vigilância, que era um tisiologista, já era clínico, mas entendia, né? E o Arcoverde para 

ser planejamento.  

Então é dessa história da varíola que no Rio Grande do Sul o Osanai negociou a 

montagem dessas duas unidades que mudaram o perfil do Rio Grande do Sul em saúde, 

claramente. Bom, isso é para retomar, para te explicar que quando chega em 74 eu já 

tinha, além dessa história anterior já bem precoce com o próprio Osanai, etc., eu estou 

fazendo pesquisa no Rio Grande do Sul começando, pra que saia essa pesquisa de lá. 

Antes de sair a pesquisa de lá o que acontece? O Osanai, que é um cara... o Osanai, espírito 

de empreendedor, ele resolveu, não sei as condições internas lá, queria refazer ou criar 

uma escola de saúde pública. Ele procura a gente aqui e monta a Escola de Saúde Pública. 

Não é por nada...  

CF: Que ano isso?  

EC:  74 eu estou conversando com ele, mas deve ter sido antes, deve ter sido 73, por aí. 

Depois dessas unidades de planejamento, ele taca pau na... já não é só mais ele porque o 

Germano Boa Nova, que era superintendente tinha passado pela Fundação SESP. Ele foi 

atrás. Nessa d’eu ir pra Amazonas, ele foi lá pro Amazonas também, passou um ou dois 
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anos lá, foi casado e tal diferente e voltou. Foi deputado, secretário da saúde depois do... 

o Jair Soares tinha muita confiança nele. 

Bom, (falando juntos) então ali tinha essa escola.  

CF: O Osanai queria fazer a escola...  

EC:  Queria fazer a escola. Pô, os móveis eram bonitos. Ele fez tudo direitinho, ele 

conseguia tudo direitinho e foi o primeiro diretor. Ele vem aqui em... isso eu não sei se é 

74 ainda ou começo de 75, eu não sei bem, acho que era 74. Eu tenho que explicar essa 

outra coisa antes do Osanai. Antes do Osanai é o seguinte, 74... antes disso acontecer... 

em 74 mesmo tinha acontecido... estava muito deprimida ainda a escola, em 73 era muito 

deprimida ainda e eu realmente ficava entre voltar para Inglaterra, fazer o que, ainda não 

tinha o PESES/PEPPE, estava muito assim ainda, isso daí. Começo de 74 estava ainda 

muito deprimido.  

E o Paulo de Almeida começou me dar uma certa esperança e eu fiquei com a 

responsabilidade de organizar os cursos da escola. Eu não sei o porquê, às vezes eu me 

acho... não sei por que me botaram em tanta coisa, mas eu sei que eu fiquei responsável 

por organizar os cursos. A gente estava ganhando mal, estava todo mundo de saco cheio. 

A gente já era 18, se não me engano. A gente sempre brincava: Os 18 do Forte. Todo o 

corpo de docentes, os professores eram 18 pessoas e mais uma meia dúzia de 

funcionários, não tinha quase ninguém. Era muito grande a escola pra pouco assim. Era 

um vazio, a gente via as moscas voando, aquele silêncio, aquele calor, sem ar-

condicionado, (rindo) telefone era uma luta! Cara, aquilo era um baixo astral fantástico. 

Mas eu queria trazer essa gente jovem. Estava começando vir os jovens. Que ano veio o 

Kline? Foi 74?  

LK: 74.  

EC:  Ou 73?  

LK: Final de 74.  

EC:  Então ele veio 73 pra estágio, em 74 começa. A gente queria trazer... (falando 

juntos) 

LK: Às vezes fico pensando porque que ele não vai pra a escola de saúde de Porto Alegre. 

eu acho que não.  

EC:  Mas não tinha ainda. Não, estava começando se formar a escola lá. A gente fez... eu 

resolvi o seguinte...  

LK: [trecho ininteligível] 

EC: [trecho ininteligível] que tinha o Osanai que era irmão do Osanai.  

LK: Ah é. Claro.  

EC:  Tinha o Carlos Osanai, irmão do Osanai.  

LK: É. Por isso. É a estreia.  
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EC:  É a estreia do Carlos. Do Osanai e do Carlos Osanai no caso PEPPE.  No PEPPE, 

que foi um desses problemas aqui da escola. Depois a gente fala nisso. O que a essa altura 

a gente começou a organizar? Eu pensei numa coisa assim meio diferente: “Vamos fazer 

uma coisa de pressão, como se fosse uma greve, não temos condições, não vai ter curso 

de saúde pública.”.  

CF: Até melhorar.  

EC:  E fez o movimento: “Não tem curso”. Parou. No primeiro semestre de 74 a escola 

não tinha curso. “Ministro, não tem curso. Temos que trabalhar em organizar a escola e 

mudar tudo.”. E aí é uma época que eu trabalhei com o Arlindo feito um maluco.  

Então outro polo. No polo PESES/PEPPE, no polo de pesquisa e como o Arlindo no polo 

ensino, era o casamento. Tinha um outro pessoal todo interessado, mas com Arlindo 

precisava me ajeitar. Me sujeitava... me ajeitei com Arouca, com Sérgio Góes, eu me 

ajeitava bem com o Arlindo.  

Ah, mas a gente respeitava todo mundo, mas ele era um pouco mais velho, não era bem 

a mesma coisa. Então nós começamos a montar - e o Osvaldino Costa dando força - 

montar a nova escola como é que seria e tal. Mas houve uma pressão, os caras do SESP 

querendo mandar aluno, aquela história. “Não tem curso.” Talvez vá ter no 2º semestre.”. 

Bom, mas é claro, eu tinha uns argumentos que eu acho que eram fortes, pra mim era 

fortes, as pessoas achavam, sempre achavam que eram um pouco.  

Ah, se não me engano... vocês têm o registro de quando é que a Cássia morreu? [trecho 

ininteligível] 

LK: Não, não tenho. Vou procurar.  

EC:  Acho que foi 74.  

LK: É. Deve ter sido início de 74.  

EC:  É. Foi em pleno verão. Porque eu estive com a Cássia, não sei se no dia ou na véspera 

do suicídio, ela suicidou, no almoço. Ela estava de luto, estava deprimida, tinha morrido 

o pai dela. E ela era das melhores professoras que eu tive no mestrado aqui.  

CF: Ela era professora de que?  

EC:  Educação sanitária, da área de ciências sociais. A Cássia Rocha Mendonça. Casada 

com o Hélio Uchoa.  

CF: Ah sim!  

EC:  Ela era brilhante. O Hélio Uchoa é uma pessoa aplicada tal tal, mas ela era brilhante. 

E ela quis saber:  “O que está acontecendo, Eduardo”? Eu estava dizendo: “Estamos 

tentando resistir aí. Não vamos dar curso esse ano. Tem uma ideia?” A ideia muito era 

ela colocar um pouco de esperança na gente. Eu disse: “Ah, não sei se dá não. Estamos 

brigando.”. Ela disse: “Ah, tenho esperança às vezes, mas olha isso aqui, vê isso aqui, eu 

vim hoje aqui pra trabalhar, também não tenho nada para fazer aqui. Não tenho nada pra 

fazer, está uma coisa terrível!”. Foi pra casa, por outra coisa, não sei mais que se somou 

a isso aí. A filha disse se não me engano que não gostava dela, [trecho ininteligível] ela 
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se matou. Mas é a depressão da ditadura de não ter uma possibilidade de trabalho, 

entende? Eu de certo modo usei um pouco isso pra falar:  “Não é possível, todo mundo 

vai acabar se matando aqui dentro. Não é possível viver nesse marasmo.”. E nós 

começamos, eu e o Arlindo a fazer estatuto, fazer programa...  

CF: Você e o Arlindo?  

EC:  É. Que o Oswaldo também ele queria, mas ele não tinha jeito pra dar, pra fazer uma 

coisa dessa, não tinha. Então eu e o Arlindo começamos a fazer, criar. 

Criei várias coisas nesse tempo. Algumas com hoje homenagens as pessoas erradas, 

porque eu fui o primeiro, mas de qualquer maneira precisa ser lembrado. Por exemplo, 

criei a residência em saúde pública. Então essa programação, em 75 eu fui o primeiro 

coordenador da residência em saúde pública, montei, né? Já estava lá a previsão. E 

montamos entre outras coisas... Ah, criamos o quadro de professores da escola, foi pra 

quase 100 pessoas. Era um pulo, de 18, no quadro 90. Não me lembro quantos eram, 92. 

Foi um quadro para cada departamento. E novos departamentos com nome, o que que era. 

A lógica que a gente queria instaurar nos cursos ia ser a tentativa de agregar de novo o 

pensamento e ação. Tinha uma coisa assim, educação... Mestrado, a gente queria fazer o 

nosso mestrado. Medicina social vai ser mestrado pra filósofo, pra saúde, a gente 

brincava, o nosso vai ser voltado pra quem vai trabalhar inicialmente, trabalhar no serviço 

de saúde, então é diferente. Fizemos a educação continuada, que o cara vem então pode 

fazer... aí se criou curso básico de saúde pública, cinco meses. Era difícil segurar o povo, 

né? mas eu tentei, não consegui. Cinco meses o cara faz o curso básico de saúde pública 

ou o cara vem pra residência em saúde pública de um ano.  

CF: Hum-hum.  

EC:  Que o cara que vem pro curso básico é o cara que está no serviço, o cara que vem 

pra residência, terminou a faculdade, tinha gente jovem chegando e vários conteúdos 

também do curso básico. Mas operando numa unidade de saúde, trabalhando no serviço.  

Bom, o outro lado. O cara vai lá, depois de um a dois anos no máximo se ele volta pro 

trabalho dele ele podia vir pra curso especialização em áreas específicas de planejamento, 

epidemiologia. Fazia planejamento, engenharia sanitária, tinha umas três ou quatro 

especializações. Podia voltar ou direto. Ficaria um ano ele não faria só o básico, mais uma 

especialização e já tinha...  

Então, mas o mestrado mesmo começava com a especialização, porque essa 

especialização serviria o primeiro módulo de cinco meses era mestrado, era a 

especialização, mas ele se tivesse inscrito pra próxima seleção do mestrado ele 

acompanhava o mesmo módulo e depois fazia o curso no segundo período e fazia o curso 

avançado que seria, e aí vai fazer a tese.  

Era tudo modulado, pensando na pessoa pode caminhar por tempo longo. Isso daí era 

nesse projeto que a gente montou.  

Na discussão desse projeto o curso básico. E começa a ter umas discussões na 

programação. Foi botado: como é que um curso básico no fundo é pra operar na unidade 

de saúde. A população é pequena, nossos métodos epidemiológicos não são pra isso. A 
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gente opera com número grande nesses métodos quantitativos.  Quando é uma unidade é 

uma outra história, é um outro programa, diferente desse programa.  

Tinha umas discussões muito engraçadas. Eu não sabia de onde tirar, né? Tinha que 

inventar coisa pra esses cursos. Se, por exemplo, lá na China os caras detectam que vai 

ter um terremoto, não é pelo sismógrafo que tem em tudo que é lugar, porque o lago, os 

pássaros mudam, ficam nervosos. Observando os passarinhos e a superfície do lago, eles 

sabem antes dos sismógrafos. Então é mais ou menos isso. Tem possibilidade de 

desenvolver coisas que você não está nos métodos formais, mas tem que colecionar um 

outro tipo de informação. E era esse o discurso. Estava querendo mudar todos os 

conteúdos etc. E nessas discussões de planejamento de como é que seria o curso no 2º 

semestre, acho que foi isso, aparece o Osanai na escola, botamos ele na discussão. Ele: 

“Olha aqui, a minha proposta é a seguinte, esse curso a gente reproduz com a ajuda de 

vocês lá no Rio Grande do Sul, vamos fazer lá. Dá pra acertar? Como seria o primeiro 

curso descentralizado. O diploma seria nosso, feito juntos com ele, com essa 

programação, eu acho que ainda saiu em 75.  

CF: Mas era a programação do curso que seria o curso básico?  

CF: Seria o curso básico desse módulo.  

CF: Ta. Aí começam os cursos descentralizados?  

EC:  Aí começa o primeiro. Aí aquele negócio, eu tava dando uma consultoria, tava dando 

uma consultoria pra Sondotecnica. Bom, a gente ia fazer o diagnóstico lá da Amazônia 

com Jari, Tapajós. E aí a gente encontrou lá com a Elisa que era do planejamento da 

secretaria de saúde e queria também tal... com a universidade, lá não tinha escola de saúde 

pública, na secretaria, mas com a universidade podemos fazer, eu tinha contatos. Então 

resolvemos fazer também em Belém. Então os dois primeiros cursos... Primeiro eu e 

Arlindo fomos pra lá discutir...  

CF: RS e Belém?  

EC:  É, Porto Alegre e Belém os dois primeiros descentralizados.  

Aí fugiu de mim o que eu ia dizer... porque eu fiquei mais... viajei, em 77 começou outra 

coisa. Fiquei mais na pesquisa e fui tirado do mestrado, essa coisa também.  

CF: E a residência?  

EC:  O mestrado, quem ficou no mestrado.... te conto... que começou foi o Euclides 

Castilho, coordenando. Quando eu tive que largar o mestrado então, era o Euclides. Isso 

tem uma consequência. Claro que o Castilho, meu amigo, mas ele vinha de universidade, 

ele começou a enquadrar a gente direitinho o que era esse sistema. Eu tinha uma visão 

muito crítica de [trecho ininteligível] impondo sobre... e todo o ministério da educação. 

A dissociação, aliás, até hoje eu acho que a gente... foi sendo corrigido algumas coisas, 

mas é uma visão dessa coisa mais acadêmica.  
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Fita 6 – Lado A 

 

EC:  84, me lembro direitinho. Eu precisava comprar vacina. 

CF: A vacina vinha de fora? 

EC:  Não, é porque... 

CF: Era feita aqui. 

EC:  Pelo o seguinte, eu teria que comprar porque o Ministério da Saúde disse que não 

estratégia extra ministério, portanto, eles não tinham vacina pra mim, não dava pra passar 

para o estado. Eu disse: “Eu vou comprar.”. Vi na Merck quanto era o preço, não sei o 

que mais então. Só que naquele momento sem programação não tinha orçamento. Eu 

disse: “a OPAS podia se encarregar.”. Aí procurei o Ciro de Quadros. 

CF: Que estava na OPAS. 

EC:  Estava na OPAS. Aí o Ciro disse: “Oh, vacina tem que ser através do ministério, não 

pode ser com o estado.” Falaram com o Arcoverde, disse: “Não, não pode. Não 

autorizamos.”. Mesmo que a gente pagasse não podia importar vacina. 

CF: Mesmo a OPAS financiando o ministério não... 

EC:  O financiamento não era da OPAS. Eu arrumava o dinheiro aqui com o governo, 

não tinha na OPAS, mas eu agitava isso. O importante é que eles passassem pela OPAS 

pra fazer a aquisição lá fora e dar o peso pra poder ministério aceitar a estratégia e tal, 

mas não aceitaram.  

Vários amigos meus ficaram de mal comigo porque estava... no ministério do Arcoverde 

estava quase todo mundo do Rio Grande do Sul que era meu amigo, porque estava 

empurrando o ministério pra fazer um troço que ele não estava de acordo e tal tal tal, a 

estratégia não era essa... 

CF: Porque a ênfase era na estratégia de serviço permanente, é isso? 

EC:  É. 

CF: O tratamento todo é esse. 

EC:  É. 

CF: Também não entendo tanta resistência a uma... 

EC:  Mas o que eu ia fazer? Mas também é pela política. Aí eu falei com o Nildo que era 

do INAMPS, estava começando as ações integradas de saúde. “Bom, o dinheiro é o 

seguinte: você me passa o dinheiro pra comprar vacinas?”. Ele também resolvia. “Não 

tem problema com dinheiro.” 

CF: Nildo Aguiar? 
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EC:  É. Aí dentro aqui eu falei: “olha o preço, vai ter nas unidades [trecho ininteligível], 

internação pra caramba!” Uma aplicação para o INAMPS maravilhosa, né? Ele recebeu 

ordem... o ministro falou, lá de cima recebeu ordem que não podia me ajudar nesse 

negócio.  

Bom, isso não pode fazer em 84. Aí a maior epidemia do Brasil de sarampo em 84, 

inclusive no Rio de Janeiro. Quando... ano epidêmico. Sabe aquela coisa que acumula, 

[trecho ininteligível] e depois estoura, estourou em todo Brasil. E o Arcoverde está 

saindo do ministério, né? Tinha sido eleito. [trecho ininteligível] Tancredo e tal. E ele 

resolve então no final do ano autorizar a quantidade de vacina disponível, que não era o 

que eu precisava pra fazer a minha campanha aqui. 

CF: Já no final do mandato dele. 

EC:  É. Exatamente. Só em 85 que eu posso organizar. Foi ali no começo, ou foi janeiro. 

Trocava em março. Não me lembro bem. Então eu pude fazer, mas pude fazer assim... e 

o que foi legal em relação a escola nisso? A escola não, a Fundação Oswaldo Cruz? 

Porque foi o primeiro... não sei, o primeiro lote de vacina... de vacina não foi o primeiro 

lote, mas toda a vacina que eu usei foi produzida pelo Akira aqui, em Biomanguinhos. 

Recém produzida, sem importação, vacina de sarampo nossa daqui. 

CF: É importante isso. 

EC:  Bom... 

CF: Mas aí você comprou da Fiocruz? 

EC:  É. [trecho ininteligível] O ministério autorizou. O ministério autorizou e aí foi 

fornecido pela Fiocruz, por Biomanguinhos, pra a gente fazer essa campanha. Não dava 

a quantidade de vacina para fazer até 15 anos. Então vamos fazer do grupo que eu entendo 

que isso é do estado. Vamos fazer até 5. E tacamos o pau até 5 anos, só. Então dois 

problemas, claro, mas eu tinha que levar pra frente. Não foi completo o estado, o 

município não entrou, 50% da população. 

CF: O município não entrou? 

EC:  Não entrou. 

CF: Nem reposição. 

EC:  Nem reposição. E eu não pude fazer até 15 anos. Bom, o resultado foi fantástico 

porque quando chega o ano de 86 – 85/86 - continua a crescer altos níveis no Brasil, o 

Rio de janeiro foi lá pra baixo.  

Primeiro, uma coisa muito interessante, Jornal do Brasil botou na primeira página a foto 

eu e a Iara Vargas vacinando as crianças da escola. [trecho ininteligível] O Sabin vai na 

OPAS, algum lugar e vê esse jornal do Brasil... ele era casado com uma brasileira 

também...a foto eu e a Iara, D. Heloísa traduz pra ele... a foto da campanha em massa de 

vacinação do sarampo. Ele enlouqueceu, pegou um avião e veio pro Rio, falar comigo. 

CF: (Risos) 
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EC:  Falou comigo que ele tinha um projeto, um negócio que era melhor que injeção, que 

era um negócio de aspirava. Era de um aerossol, nebulizador pra vacinação de sarampo 

[trecho ininteligível] e mais tarde ele volta então pra avaliar os resultados. E foi da mão 

dele. Ele fez uma avaliação. Sentou dentro da secretaria e avaliou essa campanha. 

Publicou um artigo que rodou o mundo inteiro sobre a nova estratégia do sarampo. A 

gente tinha feito aqui. Chamando a atenção pra fazer exatamente como é que era, mas 

estava consolidado esses resultados. Primeiro, o município, sempre o município tinha 

muito menos caso que o estado, de repente o foco do sarampo que sobraram era do 

município do Rio, lá em cima. Você sabe que a gente pegou no iniciozinho de 87 todas 

as estatísticas de 86. A gente foi de carro em todos os cartórios do Brasil pra saber, assim 

pessoal, era um projeto pessoal, o que aconteceu em 86 no Rio? Pegando atestado de 

óbito de criança. 

CF: Pra fechar com as informações. 

EC:  Nós conseguimos reduzir dos 400... 400 era um número quase assim permanente, 

385, 450, sabe como é? 45 óbitos no total de sarampo no estado. Caiu 90% com a 

estratégia. Quase todos, com exceção de 3, no município do Rio, residentes no município 

do Rio. [trecho ininteligível] 

Bom, o Sabin ficou maravilhado. Foi pra São Domingos, San Domingos, e propões usar 

a campanha em San Domingos. [trecho ininteligível] Mas aí já até 15 anos. Que outro 

lugar? Cuba. Aí Cuba fez toda a população até 15 anos no país inteiro, embora tivessem 

bons programas seguiram o que o Sabin disse. 

CF: Quer dizer foi se espalhando a estratégia... 

EC:  Se espalhou. Aí veio pra São Paulo. O pessoal em São Paulo fez. Mais tarde, alguns 

anos, ao mesmo tempo que foi em São Paulo foi até 15 anos. E, claro, como não tinha 

sido completo tinha uma estratégia de como que acontecia nos anos seguinte, o que 

aconteceu com o resultado consolidado. Mas então essa estratégia... e me ligava o pessoal 

do CDC depois, querer entender. E claro, não tinha uma teoria além da rede de frios sobre 

isso. Tinha uma outra coisa, é porque a vacina aqui, a campanha de vacinação começava 

com 9 meses e a gente sabe que a vacina muita criança ainda não está preparada para ter 

a vacina. Você tem mesmo que fosse 90% de uma vez vacinado contraindo, você tem um 

acúmulo, vai acumulando. Se você utiliza a letalidade é pequena. Quer dizer, mesmo 

que... se você vacina 90%, tem 90% de pega, entre aspas. Você está com 84%, tem 16% 

da população que não está vacinada. E vai repetindo os anos vai acumulando. Quer dizer 

que também tinha esse fator da cobertura. 

CF: Faixa etária, né? 

EC:  É. Então a segunda dose era importantíssimo, uma segunda dose. [falando juntos] 

Para também tapar esse buraco e acabar com transmissão. Esse foi o programa. 

CF: Mas esse, quer dizer, esse diagnóstico, essa percepção, só pode ver depois. Isso 

apareceu, essa percepção... 

EC:  Não, já tinha um pouquinho, [falando juntos] mas era um fator... eu achava no 

começo que o principal deve ter sido as cadeias dos planos passado, eu achava. Vacinação 
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mal feita, eu achava isso. Eu não tinha me atentado pra isso aqui. Mas quando a gente 

montou essa estratégia eu já tinha ideia de tudo isso já podia desempenhar o papel nesse 

caso. Quer dizer, mesmo que não fosse a cadeia de frio no caso particular... 

CF: Mas isso aí já... 

EC:  Já, só isso aí. Por isso vários lugares adotaram a estratégia independente de ter boa 

estrutura ou não. Porque [trecho ininteligível] 9 meses... 

CF: E as pessoas que se opuseram inicialmente à campanha, elas reconheceram depois 

isso ou... 

EC:  Não sei. 

CF: Isso não foi... 

EC:  Não sei. Alguns brigaram comigo assim, mas não na vida pessoal, ficaram meio 

sentidos numa época. O Fiuza que estava na... o Airton Fischmann, eu discutindo com ele 

em hotel... colega de turma, foi meu colega de turma, meu amigo. O Ciro, começou o 

desastre com o Ciro nessa época. 

CF: Que ele também se opunha? 

EC:  Acabamos de mal eu e o Ciro, né? 

CF: Ele também se opunha a isso, né? Também achava que...  

EC: Não, tudo tem que ser certinho da OPAS, sabe como é? porque é governo e eu era 

uma oposição ao governo central, cara. 

CF: Aí entra a questão partidária. 

EC:  Entra a questão, sabe? Então pra eles era uma coisa eu não podia, porque tinha que 

lidar com o governo, fosse qual fosse o governo, então o governo central, mas eu era do 

estado, etc. então teve várias questões que foram assim da gente ficar ilhado aqui 

querendo conversar... Depois todo mundo adotou quase tudo, quase tudo que a gente 

começou naquela secretaria foi adotado em estratégias nacionais. Quase todas as pessoas 

que trabalharam comigo foram pra Nova República, pro governo, para o ministério da 

saúde. Fizeram escola ali e voaram. E quase todos viraram contra a gente, (risos dos dois) 

por causa da política.  

Bom, mas isso aí eu acho que foi uma divagação sobre dois períodos. 

CF: É, juntou tudo. 

EC:  Marca essa passada aí dos dois períodos da escola e... Bom, eu não sei... 

CF: Eduardo, fala só pra fechar aqui, só um pouquinho, você lembra de alguma coisa 

importante que teria marcado a sua gestão especificamente na chefia de departamento de 

epidemiologia? 

EC:  Sim, vou te contar isso aí. 1983. Primeiro uma coisa anterior que tinha preparado 

aquilo foram os concursos que a gente trouxe gente de estatística, matemáticos e 

epidemiologistas pra o departamento, deu uma crescida no departamento. E quando isso 
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aconteceu, estava lá o Joir [Fonte] e eu seguida fui para o exterior, né? Fui fazer meu 

doutorado e tal. Quando eu voltei... antes da volta definitiva eu passei 3 meses aqui no 

Brasil no meio desse doutorado, três meses, se não me engano. Para redigir a tese podia 

ser em qualquer lugar, mas eu estava louco para voltar pra cá.  

Então, enfim, não interessa muito essa história, mas de qualquer maneira, o seguinte: uma 

pessoa que chegou, que não foi tão... eu terminei o doutorado, mas no fim de 81, mas já 

meio de 81 eu peguei a chefia por causa disso. Eu não tenho muita certeza, mas fizeram 

uma reunião, eu recém-chegado: “Olha aqui...” eu me lembro que o Osanai liderava: 

“Olha aqui, a gente já resolveu o seguinte, o Joir já conversou com a gente, não está muito 

bem, ele está lá na direção da escola, não dá pra ele acumular aqui, você tem que ser o 

chefe do departamento.”. Eu tinha saído não podia ter cargo nenhum, não é? Era o tom. 

Eu disse: “Olha, mas tem um problema aí...” não tinha mudado, ainda não era a nova 

república, isso em 81 ainda, as condições eram mais ou menos a mesma, mas só que não 

era mais o Geisel, era o Figueiredo. Portanto, já estava lá o Arcoverde no Ministério da 

Saúde e ele entrou logo depois, teve um cara antes, um cara que era da Bahia, um amigo 

pessoal, era o médico do ACM. O médico do ACM encheu o saco e foi embora, não 

gostou de ser ministro e aí o Jair Soares que era o ministro [trecho ininteligível], o 

ministro da previdência indicou o... 

CF: O Arcoverde. 

EC:  O Arcoverde para ser o da saúde. Então quando eu voltei já era, quando eu fui ainda 

era esse, acho que foi esse, era esse baiano, é apareceu um dia na escola de saúde pública 

[trecho ininteligível] e quando eu voltei já era o Arcoverde, aí o pessoal disse: “Não, isso 

aí é claro que já não tinha mais problema, o tempo era outro, tem Arcoverde e eu podia 

então ter um cargo.” E aí foi isso, então resolveram que não ia ter problema d’eu ter um 

cargo, e eu fui chefe do departamento.  

Bom, claro que eu cheguei com muito gás, um conceito muito alto. Logo em seguida a 

gente vai fazer uma coisa fora, aquele projeto do INAMPS de hipertensão, na moda na 

área científica. Os caras do CNPq pra lá e pra cá. Então a gente montou. Tinha muita 

ajuda, muita gente procurando. Deu pra dar uma remontada, uma reorganizada no 

departamento: Área de transmissíveis, área de não transmissíveis. Enfim, foi juntando um 

projeto na área de métodos quantitativos, coisa que não tinha praticamente, discussão 

semanal com apresentação de caso, departamento com apresentação de alguma situação 

epidemiológica, leitura de artigos. Quer dizer, ali que deu uma estrutura no que era mais 

óbvio, mas não tinha, não tinha, não tinha condição. A gente era muito pouca gente pra 

isso acontecer. Então deu, se tornou. 

CF: uma reorganização, uma reestruturação. 

EC:  Deu. Deu personalidade para o departamento no campo da investigação que não 

tinha. A gente ia começar, as coisas foram bem treinadas. 

CF: Tinha financiamento, Eduardo? Tinha recursos externos pra financiar pesquisa nessa 

época? 

EC:  Tinha por causa do PEPPE/PESES, né? 
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CF: Tinha o FINEP? Nessa época tinha o? 

EC:  Tinha o PEPPE/PESES também. 

CF: Mas ainda existia? Em 82 ainda tinha PEPPE/PESES? 

EC:  Ah, prorrogou! porque tinha projetos que ainda andavam. 

CF: Desde a época do PESES. 

EC:  É. Que tinha coisas que ainda estavam acontecendo, mas já tinha, formalmente já 

estava acabando nessa época. Já era coordenação dos departamentos. Aí já estava 

separado. [trecho ininteligível] Deixa em lembrar mais alguma coisa desse período. Foi 

isso. O CNPq... começou então a moda, porque era um pouco nesse clima que eu estava 

fazendo da história das duas questões que vieram em seguida na moda da epidemiologia, 

vamos chamar assim, que eram os estudos clínicos, né? Já tinha uma visão em 

metodologia epidemiológica quando começou chamava epidemiologia clínica. 

CF: Começou a crescer nessa época. 

EC: Não, ali começou aparecer essa terminologia inclusive, aplicar o método 

epidemiológico na investigação que, de verdade, quando comecei a estudar mais as 

doenças não transmissíveis tinha um conjunto de fatores, mas um que eu achava era isso. 

Eu olhava as pesquisas de um modo geral que os médicos etc., faziam, as universidades 

na área médica, eu via que era uma coisa, a fraqueza dos métodos, sabe? ...qualquer coisa, 

a gente percebia isso. Quando eu peguei até dizia pra eles: “Ó, você vai tirar dinheiro da 

saúde pública pra área de crônicas? Isso é doença de rico.”. Dizia: “Vamos mudar os 

conceitos.”. Sabe? “O seguinte, eu vou disputar o dinheiro desses clínicos pegando na 

área de pesquisa. Não é o de transmissíveis de vocês, eu vou mostrar uma outra coisa. 

Segundo: isso é doença de pobre sim.” Tal e tal. 

CF: Hum-hum. Claro. 

EC:  Então essas coisas foram ali. Lembro que a gente marcou muito um artiguinho que 

eu publiquei que era 82 eu acho, foi... [trecho ininteligível] o nome era... foi a propósito, 

a propósito da semana de meio ambiente que eu era secretário regional da SBPC e tinha 

que fazer um trabalho pra uma reunião que eu escrevi sobre meio urbano e doenças 

cardiovasculares para alinhar o raciocínio sobre como se colocava essa questão. Então 

era novidade ter uma abordagem epidemiológica em saúde pública para doenças não 

transmissíveis. Começou ali. Aqui no Brasil começou ali. 

CF: Isso se refletia... 

EC: Começou um pouquinho antes. No Rio Grande do Sul o Achutti estava começando, 

mas ainda não tinha... e o casamento do Achutti comigo ligou essa história. Ele era 

basicamente um clínico, cardiologista, estava no departamento de, colocado lá meio para 

não atuar, mas ele era uma pessoa com muita vida. E a gente uniu, saiu aquela pesquisa 

de lá, saiu a perspectiva de lá no Rio Grande do Sul desenvolver um programa e ele foi o 

foco, porque eu quase foi pra OPAS para esse negócio de implantar as cardiovasculares 

lá. Depois, não valia a pena, eu não quis. Estive sempre na beira de OPAS, OMS, de ser 
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convidado, eu acabei nunca querendo ir mesmo em definitivo, só se fosse como consultor, 

mas era para mim poder organizar o programa da OPAS em cardiovasculares. 

CF: Hum-hum. Eduardo, e essa inovações, quer dizer, essa abertura isso se refletia nos 

cursos da escola, essas discussões? 

EC:  Especialmente que os cursos viraram muito voltados pra investigações, trabalhar 

com o material daqui. Começou a mudança mais metodológica, mas em cima das 

questões. Todo mundo já tinha feito, o [Carlos Henrique] Klein, [Jorge] Ossanai... 

CF: Quer dizer, isso não estava restrito a um grupo de pesquisa, se refletia na própria 

estrutura da escola. 

EC:  Refletia, claro, porque era tudo professor da escola. O Rio Grande do Sul pra fazer 

o trabalho de campo... quer dizer o seguinte, bater de porta em porta, medir a pressão, 

fazer eletro cardiograma, etc., Klein, Maria do Carmo, Ossanai, Paulo Sabroza, Fernando 

Laender, foram pra lá, trabalharam com auxiliar de enfermagem do lado, carregando 

mochila, de casa em casa, que eram casas sorteadas, procurando, nós fomos por lá. Pô, 

uma experiência dessas que ninguém tinha, ninguém tinha de ensino, né? E a metodologia 

toda, como é que foi a amostra, como é que entra, o contado com IBGE, toda aquela... as 

bases. Não existia nada disso. 

CF: Muito bom! 

EC:  Aquilo ali foi o caminho e outros trabalhos que veem em seguida, vem em seguida. 

O Sérgio Kofmann estava entrando, aí o pessoal começa: “Quem tem que pegar câncer?” 

Eu saí distribuindo um pouco, sabe como é? 

CF: Foi auxiliando né. 

EC: [trecho ininteligível] porque a gente tinha que estar pronto para assessorar, pronto 

pra dar uma.... é mas é mais ou menos, essa parte aí que você falou... 

CF: Importante, né? Agora me diz uma coisa, Eduardo, pra a gente voltar um pouco ao 

início da conversa que a gente estava conversando. Quer dizer, você tem, esse período 

pegando o seu retorno para a escola, a chefia do departamento, depois a sua ida para a 

secretaria de saúde do estado... Quer dizer, até 85, que você definiu 85/86 é um primeiro 

período né... 

EC:  85. Porque 86 na secretaria de saúde é um outro período. 

CF: Aí já começa... 

EC:  A Nova República entrou, tive problema, não soube lidar também com a situação, 

então foi um período conturbado. Começa que destampou aquela panela, as greves, eu 

não estava ali. E tinha uma articulação também contra a gente. Porque aí uma ameaça pra 

o projeto político que tinha, o pessoal mais oriundo da...  

A gente era meio marciano. Os exilados que tinham chegado, Brizola principalmente, a 

gente era mais marcial. Quer dizer, o pessoal que tinha ficado aqui não sabia bem o queria. 

O PMDB queria, mas estava preocupado com essa coisa, como é a nova inserção, e aquela 
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coisa do Brizola surpreendente, se tornou ele também um foco de preocupação. Eles 

articulavam. Estava muito bem, a coisa piora muito realmente com o Cruzado. 

CF: Verdade. 

EC:  No começo de 85, antes de destampar a panela [trecho ininteligível], mas agudiza 

em 86, quando passa o Cruzado, porque ainda tinha uma cooperação. Sabe? E o fracasso, 

a coisa horrível que era o governo do Sarney começa de repente o PMDB também querer 

conversar com o Brizola e vai...  

Eu me lembro muito no carnaval de 86 na passarela do samba tinha político de todo o 

Brasil, era a oportunidade de conversar com o Brizola, era o que fazer com aquele governo 

Sarney. Não aguentava mais, tinha perdido o objetivo. Só que aí os gênios da economia 

inventaram o Plano Cruzado e aquilo deu um [trecho ininteligível] político tremendo pro 

MDB, PMDB. E aí começou uma guerra fechada contra o governo do Brizola. Então foi 

um período muito difícil pra gente, foi muito mais difícil que na época da ditadura. 

CF: Hum-hum. 

EC:  Estavam desgastados então eles queriam paz. 

CF: Então você tem que entrar em confronto com antigos aliados. 

EC:  Todos os aliados, praticamente todos. E as vezes eu não aceitava. Eu era muito 

jovem, não acreditava, não aceitava que as pessoas fizessem aquilo. (Rindo) Sabe? Não 

acreditava que fosse uma coisa pessoal, sabe? Eu não acreditava. Como é que traiu todas 

as palavras, como é que tudo aquilo... sabe?  

Por exemplo aqui, a gente lutou pra caramba para concurso público, de repente numa 

penada todo mundo ficou, oficializou, né? Sem concurso... cara! Eu olhava isso, um dia 

uma pessoa me passou a lista e eu vi. Nós éramos mil e poucos, aí tinha passado para, não 

sei, 3500 na primeira etapa, mais do que dobrava, com as datas, tudo, tudo, tudo ali. 

[trecho ininteligível] Maio de 85, eram todos os sindicalistas, todos os caras, no IFF as 

coisas do sindicalismo médico e tal, todo mundo lá.  

Tinha o dinheiro que o Hésio [Cordeiro] passava do INAMPS também, usou na véspera 

da campanha de 86 pra contratar gente pra caramba, botou no IFF. Tudo isso aí. Era 

sindicato de enfermagem, médico, todo mundo foi contratado. 

CF: ...mas acho que nasceu a pesquisa na escola. 

EC:  Também. Também, mas em 86 teve esse embuste, a segunda realidade, gente demais. 

E a gente de fora, a gente de fora. [falando juntos] Quer dizer, aquela frase as vezes 

quando se encontrava: “Eduardo, não é contigo, é com teu chefe.”. (risos) Mas, pô, eu 

defendia o meu chefe. Essa coisa que a gente faz, não quer nem saber, no calor. Eu sentia 

muito no pessoal.  

Aí teve umas tentativas. Eu e o Arouca tivemos umas tentativas de aproximação, 

quando... eu tentei algumas vezes também. Dei duas tentadas mediadas pelo Arlindo, por 

exemplo. Fomos almoçar juntos. (ri) O Arouca chegou ficar com os olhos cheio d’água, 

cara! Ele se emocionou de poder conversar só de sacanagem, de mulher... não tinha muito 
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falar de política, mas só da gente estar junto. Bobagens, conversas de homem. Que eu e a 

Arouca a gente fez muita farra, boas! [trecho ininteligível] Ele era bom de noite, ele era 

bom de noite.  

E aí... mas depois eu via um lado desses, sabe como é? Pô, cara, que absurdo, né? Aí meio 

dia seguinte, vamos dizer, pouco tempo depois eu soube, todo mundo comemorando a 

aproximação aqui da escola. Pra mim também ao mesmo tempo eu não gostava daquilo. 

CF: Claro. 

EC:  Porra, aí no dia seguinte, era numa guerra, numa luta política complicada com a área 

médica, queriam... conseguiram afinal, fui bobo também em tentar sustentar aquilo. Ao 

apagar das luzes do governo Chagas ele contratou uma porção de gente... dizem que foi 

o Miro até que tinha feito aquele negócio ali sem concurso, sem nada. E de modo geral 

também quem? Esses caras dos sindicatos e tal. 

CF: Hum-hum. 

EC:  Sabe como é a computação sindical, é o maior problema isso. Quem conhece de 

perto vê que o papo é outro, tem as duas coisas. Você manter tem que fazer alguma coisa, 

tem que se manter dos dois lados, então está sempre na corda bamba, fazendo acordo e 

tal. 

CF: Você estava com problema com o sindicato médico? 

EC:  Sindicatos médicos. E a coisa mais complicada era por causa que eu queria tempo 

integral, ele era absolutamente contra. E queria uma.., queria fazer concurso pros caras...  
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Data: 16/03/2004 

Fita 6 – Lado B 

CF: Então a 3ª entrevista com o Dr. Eduardo Costa. Hoje é dia 16 de março de 2004, para 

a pesquisadora da Casa de Oswaldo Cruz, Cristina Fonseca. Bom, Eduardo, vamo... a 

minha ideia era que a gente retomasse hoje a partir do que a gente tinha terminado de 

conversar na semana passada, trabalhando um pouco em cima de, de...  a partir da década 

de 80 de divergências dentro da escola, das concepções sobre saúde pública que estavam 

acompanhando esse processo de transformação da escola. 

Quer dizer, a escola estava mudando, o seu quadro profissional estava crescendo, se 

diversificando e junto com isso começam aparecer propostas e divergências de estratégias 

políticas dentro da própria escola.  

Acho que seria importante a gente entender um pouco melhor isso, o papel dos atores 

políticos nesse processo. 

EC:   Cristina, olha aqui... quer dizer, você sabe que toda essa entrevista contigo eu não 

estou preparando. Eu tinha vontade de ter olhado em documentos e coisas assim, né? 

Então eu não sei se dá para ter uma coerência em tudo que estou falando, porque se é uma 

reflexão da escola tinha que a gente parar um pouco.  

Agora eu posso te responder uma coisa, não bem o que você perguntou primeiro. Acho 

que a gente falou na última entrevista um pouco sobre o nascimento e desenvolvimento 

do que era o PESES/PEPPE. 

E que num determinado momento eu saí daqui. Eu saí daqui e por razões um pouco 

políticas eu fiz um projeto de sair pra o exterior. Primeiro eu saí pra o Rio Grande do Sul, 

pra fazer pesquisa de campo, depois eu fui levar... levei os dados para analisar lá na 

London School. 

Inclusive você sabe que eu tinha muita certeza, eu comentei isso, estava tão bom que eu 

faria rapidamente aquilo. Tanto que eu não tive bolsa de doutorado. Eu já tinha... era 

considerado que eu já tinha o doutoramento brasileiro que equivalia. Então ganhei uma 

bolsa do CNPq que era de pós-doc e ela tinha um ano só e era renovável só por mais um 

ano no máximo. Então eu sabia que tinha que terminar em dois anos o curso. Engraçado 

que eu não tive bolsa de doutorado, era de pós, mas eu me inscrevi lá igual o doutorado.  

Bom, mas em todo caso era o seguinte, era um período que eu achava que tinha que sair 

daqui e estava muito forte a nossa amizade, o clima todo. Todos os participantes, tinha 

uma coisa muito bem agregada na escola, mesmo com a vinda... isso foi muito 

interessante, mesmo a vinda do grupo de São Paulo e de outras pessoas que entraram no 

PESES/PEPPE que não era e ficou assim aquele grupo um pouco privilegiado nas 

condições materiais de trabalho, era mais voltado pra investigação, menos pra aula, 

raramente davam uma aula, não tinha um clima assim de.... sabe? – talvez de ou 

competição, ou alguma coisa contra. Sabe? Alguma coisa assim convivia bem, embora 

nem todo mundo fizesse as coisas junto, mas convivia todo mundo bem.  
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E foi tão interessante essa passagem que quando veio os concursos que a gente conseguiu 

– eu comentei que eu entrei por concurso, meu concurso foi em 76. Depois de 77 houve 

outros concursos, inclusive o que a gente preparou pra o Arouca entrar. 

CF:  Hum-hum 

EC:   Né? E outros na escola, vários que entraram naquela época, o Takumi, o Barata que 

era professor assistente... alguns para titular, no caso a gente... como o Arouca tinha o 

doutoramento semelhante aquele meu ele também pode fazer concurso pra titular direto. 

Aliás, esse concurso dele foi muito bom. Você deve ter essas histórias, as histórias do 

concurso do Arouca pra planejamento. 

CF: Ninguém me falou. 

EC: Não, foi excelente. Acho que eu comentei do meu, então está na hora de comentar 

esse do Arouca. Se bem que às vezes eu fico com um pouco de problema dessa coisa... 

depois contar até os embates que eu tive com ele porque ele não está vivo. Sabe o que é? 

Eu queria dizer alguma coisa na frente dele e ele explicar. (riso) Era muito melhor porque 

as coisas ficam meio... sem o outro dizer alguma coisa também sobre isso, mas... 

CF:  Mas você teve a oportunidade de explicitar as suas divergências também pra ele. 

EC:   Ah sim! 

CF:  Ele sabia. (riso) 

EC:   Ah, sim! A última aula que ele deu na escola foi muito boa, muita coisa. Ele 

terminou fui lá falar com ele: “Arouca, cara, você é brilhante, cara! É pena que não fala 

a verdade.”. 

CF: (risos dos dois) Aí o que ele falou? 

EC: Aí ele olhou e disse... Ele olhou pra mim com a aquela cara dele e disse: “É a minha 

versão.”. (risos) 

CF: “É a minha versão”. (risos)  

EC:  Bom, mas isso aí... 

CF:  Você estava falando do concurso dele, como é que foi o concurso dele? 

EC: O concurso dele o seguinte, a gente queria que ele entrasse, de certo modo como eu 

estava na organização daqui, como eu já tinha feito meu doutorado então eu estava na 

organização daquilo, eu já tinha feito meu concurso, era titular, então eu participava 

ativamente de todo processo da escola, do que acontecia. Quando a gente abriu vaga... 

porque já tinha aquele quadro que eu falei, tinha o quadro de funções. Quer dizer, estavam 

abertos, cargos estavam abertos porque tinha sido aprovado para a escola. Então faltava 

um professor de planejamento, “esse vai ser pro Arouca então”, né? A gente fez o 

concurso pensando um pouco no perfil dele etc., ele poderia ser. Ele tinha trabalhado na 

OPAS com o pessoal do planejamento, [trecho ininteligível] estava começando um 

pouco nessa área e... só que se inscreve pra fazer concurso também um coronel do 

exército, da área de saúde. 
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Bom, a banca. Eu não estava na banca porque era de planejamento... eu acho que o 

Arlindo estava, não tenho certeza. Mas estava, talvez não. Era a Elza Paim, o Mario 

Sayeg, eu acho que o Oswaldo Costa. Eu não me lembro o nome dos dois externos, quem 

eram os dois externos. A gente ficou com muito medo que a banca fosse ceder, porque o 

cara montou um aparato. Ele veio no dia de dar aula, ele veio botou os oficiais, um monte 

assim de subordinados fardados na porta. Ele fazia isso... 

CF:  Nossa! 

EC:   Ele comandava tudo. Foi um espetáculo e tal! 

CF:  Que horror! Um pouco pra intimidar, né? 

EC: [trecho ininteligível]  

CF: Um pouco pra intimidar, né? 

EC:  É. Era um constrangimento assim, sabe? E o Mário Sayeg tinha acabado, fazia pouco 

tempo, se não me engano, que ele tinha... a gente tinha dúvidas da eminência (risos) 

biológica do Mário Sayeg. Ele está vivo, o Mário. 

CF:  Está. 

EC:   Mas é verdade. Ele depois se mostrou uma pessoa... mas a gente tinha dúvida. Ele 

tinha feito eu acho a Escola Superior de Guerra e naquela época esses serviços já era um 

pessoal muito selecionado à direita. 

CF:  É. 

EC:   Então a gente estava com muito medo. 

E o Arouca, a primeira aula do Arouca foi muito boa. Quer dizer, a aula que ele escolheu 

foi uma crítica ao planejamento. Então ele era muito melhor na crítica do que na aula, que 

ele tinha aquela... ele era brilhante realmente pra fazer uma análise, uma coisa assim, 

então ele desmanchou com planejamento. (rindo) Começou a cadeira desmanchando com 

o planejamento.  

Naquela época não estava formulada ainda a pós-graduação estratégica, não tinha essa 

formulação ainda, mas tinha a inadequação daqueles modelos que tinha na OPAS etc., 

muito caros, eram os modelos de planejamento em saúde. 

CF:  Já se discutia, se questionava isso? 

EC:   É. 

CF:  Já tinha um questionamento. 

EC:   Era muito mais de programação do que planejamento, sabe? Era uma coisa que 

queria ver quantos cursos eram montados pra gente pode programar. Quantos médicos 

precisa ter... era muito mais assim uma coisa de você organizar. Os cursos todos foram 

assim. E claro que tinha algumas cadeiras com coisas mais legais, conceitos na área de 

administração também, planejamento. Já tinha crítica [trecho ininteligível]  terrorismo, 
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tinha essas críticas todas já. Mas ainda quando chegava na base era uma base assim de 

programação do planejamento. 

CF:  Definição de tarefas. É isso? Uma coisa mais... 

EC:   É. Ou ver recurso disponível, capacidade instalada para saber o que precisa fazer, 

quantos consultórios e tal. Sabe? Fazer umas continhas ali de regra de três que resolvia 

quase tudo, precisava saber multiplicação e divisão, coisa mais... é minha impressão na 

época, a gente desviou demais depois.  

Bom, mas de qualquer maneira o que eu estava querendo contar, esse concurso então... 

eu dei uma pressão, cara! Eu pegava os caras saindo, ficava na porta.... eu sempre fui 

militante meio... às vezes com um certo grau de agressividade. E eu tinha 3 companheiros, 

entre aspas, da escola, professores como eu, mas mais velhos, eu tinha medo. Ficava 

esperando sair da escola e pressionava: “Olha, se vocês aprovarem esse cara (rindo) vai 

ter aqui dentro da escola.”. 

CF:  E eram só os dois, não tinha mais ninguém concorrendo? 

EC:   Eu não me lembro de mais ninguém. Eu acho que tinha. Talvez tivesse tipo pessoas 

bem menos... eu me lembro da questão, a memória da polarização. [falando juntos] Os 

outros não chegaram a competir, se tinha. Eu tive vários, eu me lembro que nós éramos 4 

ou 5 candidatos na época. Mas eu acho que do Arouca era ele e esse cara só. Pelo menos 

eu apaguei os outros, apaguei se existiram. E no final eles reprovaram. A aula que esse 

cara deu, o cara de teatro, o conteúdo era uma coisa louca, cara! Louca, louca. O cara 

devia ser... e ele devia ter gente lá, àquela altura ele devia estar falando com os milicos 

pra dizer: “Olha, tem um cara aqui que tem problema.”. Eu imagino que tem alguma coisa 

para ser contada. Do que se passou. Mas eles ficaram muito orgulhosos, a banca depois 

quando anunciaram que o Arouca tinha ganho. (rindo) Eu tinha medo, eu tinha medo. 

Era ilógico, era ilógico o outro ganhar do ponto de vista técnico e tal. Pelo próprio 

currículo, embora não fosse um grande currículo do Arouca na época, mas esse cara não 

tinha que ver com a saúde pública, entende? Era um médico do exército. 

CF:  Não, ia cair de paraquedas na escola, completamente... 

EC: Então foi muito comemorado. Então começou o processo depois dos próprios chefes 

do departamento que eram mais velhos no caso do Arouca era a Elza Paim, o meu era o 

Joir, mas eu tinha saído do Brasil e passaram, foi um processo que eles voluntariamente 

passar as chefias pra gente. 

CF:  Hum-hum. Mas o Arouca faz o concurso em 77, não é isso? 

EC:   É. Depois do PESES/PEPPE que a gente estava [trecho ininteligível]. Começa um 

processo que os próprios professores mais velhos, passaram a chefia do departamento pra 

nós. Eu estava fora do Brasil. Acho que quando eu cheguei de volta da Inglaterra eu acho 

que o Arouca já era chefe do departamento. 

CF:  Já, né? 

EC:   Não tenho certeza. Não. Não, o Arouca tinha saído... Não, depois é que ele saiu, 

tinha ido pra Nicarágua. 
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CF:  Não, porque em 81 você vem, você assume a chefia do departamento de 

epidemiologia. 

EC:   É. 

CF:  Eu acho que em 81 essa época o Arouca já está de volta. Acho que ele vai pra 

Nicarágua na mesma época que você vai pra Inglaterra. Não é 79 que ele está na 

Nicarágua? 

EC:   O Arouca voltou da Nicarágua... 

CF:  Não sei. 

EC:   Não sei exatamente. Raciocinando aqui eu sei. Final de 82. 

CF:  É? 

EC:   É. Eu me lembro o seguinte, na campanha eleitoral, foi em novembro de 82 que 

Brizola foi eleito governador, que eu trabalhei, era candidato, o Arouca não estava aqui. 

Quando o Arouca voltou nós discutimos, conversamos o que tinha acontecido, tanto que 

assim que ele chegou... devia ser 83 ele chegar pra trabalhar. Eu me lembro dessa coisa 

assim que ele não estava na eleição [trecho ininteligível] e assim que ele chegou, eu 

recém tinha assumido a secretaria, não me lembro. 

CF:  Ah ta! 

EC: Eu estava assumindo o departamento aqui e como o negócio financeiro era 

importante, ele estava separado, ele tinha... enfim, estava começando de volta ao Brasil 

com a menina, com a Sarah Escorel e também eu queria que ele trabalhasse comigo, aí 

ele ficou meu assessor na secretaria. Até 85... isso tem dois períodos. Até 85 na metade 

do meu período no governo do estado, na secretaria de saúde, total harmonia com todo 

mundo, sabe? Com mesmo que lá dentro da Fundação, desde que eu vim aqui. Vim aqui.... 

O Figueiredo veio visitar as instalações, o que era? INCQS foi inaugurado? Nem lembro, 

um negócio desse daí. O Arcoverde vinha, que era ministro da saúde. Eu tinha uma 

relação boa com o Arcoverde. E toda a esquerda também, então não era direita ou 

esquerda, os governos estavam ainda lá, que aqui só no Rio que tinha aberto essa frente. 

Tinha outros. O PMDB ganhou a eleição em vários estados, mas o PDT era claramente o 

governo mais avançado para aquela época, então a gente estava... 

CF:  Até 85 havia uma afinidade aí. 

EC:   Total integração. O pessoal do PC trabalhava comigo. Não havia... inclusive na 

secretaria tinha aquela ideia... Tinha o Coronel Lima e tinha dois neutros lá. Porque o 

pessoal da ditadura, a gente tinha que fazer isso porque era saúde acima de tudo. Saúde 

acima de tudo foi o lema inicial quando eu entrei lá. Era uma maneira de dizer:  Olha, 

vamos esquecer aí esses troços, não adianta discordar agora desses prefeitos da Arena, o 

nosso negócio era tacar saúde, seja com quem for. 

CF:  E essa divergências não apareciam também dentro da Escola. Na escola havia uma... 

EC:   Não, exatamente, a gente tinha até convênios assinados aqui, eles me ajudaram. A 

gente teve coisas assim. Por exemplo, epidemia eu me lembro muito bem de uma de 
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conjuntivite. O estado vivendo aquele negócio, claro você logo percebe, às vezes antes 

mesmo da notícia epidemiológica... antes esgotou todo o estoque de colírio, sabe como 

é? Aquelas coisas, do posto de saúde. E aí organizamos dois estudos com o pessoal do 

departamento, muito com o pessoal de epidemiologia. Bom, e o Arouca estava lá 

assessorado, ele era da área de planejamento. 

Então esses dois momentos são bem diferentes, porque a gente levou eles a fazerem um 

estudo, uma amostra, depois a questão do sarampo. A estratégia do sarampo que foi 

modificada aqui no Rio de Janeiro, muito modificada aqui no Rio de Janeiro nesse 

governo. 

A escola ajudou ao departamento a fazer um... eu tinha que resolver o negócio de 

vacinação, saber a cobertura de vacinação. Uma coisa o que estava escrito, outra era a 

real. Eles ajudaram muito as coisas. 

CF:  E o que que mudou, Eduardo? 

EC:   Ham? 

CF:  Você falou que essa estratégia de sarampo mudou, aqui no Brasil foi foco de uma 

mudança. 

EC:   É. Foi. 

CF:  Em que, em que isso mudou? 

EC:   Foi o seguinte... 

CF:  O que que veio de diferente, de novo? 

EC:   Você quer entrar nessa conversa mesmo? 

CF:  Ah, você está falando que isso é uma coisa importante, a escola teve uma... 

EC:   Pois é. Não, mas... 

CF:  Foi um trabalho conjunto da secretaria com a escola pra montar essa estratégia? 

EC:   Não, eu diria o seguinte, a escola fez esse levantamento. A mudança da estratégia 

me custou alguma coisa, porque eu mudei a estratégia mudando o meu próprio discurso 

como professor de epidemiologia. A gente sempre acreditou que tinha que botar uma 

estrutura permanente de avanço progressivo, sabe? Aperfeiçoar as unidades etc pra 

vacinação. Mas aí encontrei aquela situação na secretaria. foi o seguinte, primeira visita 

que eu vou fazer em Campos, num hospital de lá, chamava Ferreira Machado. Era um 

hospital pra ser de tuberculose, aquele tipo exilado quase. Entro no hospital, está 

praticamente vazio. Não tinha mais muita tuberculose internado, já tinha diminuído muito 

aquele tipo de caso que acabava pra entrar... Claro, já tinha antibiótico, etc., já tinha 

tratamento padronizado, então já se preconizava o tratamento ambulatorial. Então o 

hospital quase vazio, no entanto, tinha sido bem substituído, tinha um andar inteiro 

quando eu entro de criança com sarampo internada. Aí eu disse: “Cara, tem alguma coisa 

errada.”. Pedi ao cara que era nosso coordenador regional de saúde: “Como é que estão 
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as vacinações aqui de sarampo?” Que ele conhecia né? “Pô, era tudo mais de 90% de 

cobertura.”; “vamos fechar.”. “Não, aqui todo mundo está vacinado.”. 

CF:  Ué, como é que pode? (riso) 

EC: Como é que pode? Tem alguma coisa. Aí fui ver no hospital aqui, no isolamento do 

São Sebastião, cheio de criança de sarampo. Aí comecei a olhar uns negócios assim, era 

uma coisa fantástica! Porque notificação de sarampo é meio irregular, tinha os picos que 

a gente sabia, de 4 em 4 anos dava para ver. Fui olhar, recém tinha saído mortalidade, 

estava atrasada a publicação de mortalidade. Tinha assim era 7 anos de atraso se não me 

engano. Aí comecei a ver que quase que sistematicamente tinha registro de 400 óbitos só 

no estado do Rio de Janeiro de sarampo por ano. 

CF: Nossa! 

EC: E todo mundo falou: onde que está a cobertura? 

CF: É alto, né? 

EC:   Era muito alto. Muito. 

CF:  Né? Mais de 400 óbitos é alto, é um índice muito alto 

EC:   É muito. É muito. Eu usei frequentemente uma imagem depois quando a gente 

mudou essa estratégia. Disse: “Olha aqui, ninguém pensa muito, cada ano no Rio de 

Janeiro morre cerca de 400 crianças de sarampo.” [trecho ininteligível]. Usava a imagem 

pra poder dizer: “Que nem as que morreram no circo de Niterói”, que era uma memória 

que todo mundo tinha, foi mais ou menos 400 crianças que morreram. Então tem um circo 

de Niterói que queima a cada ano e ninguém está vendo. Isso daí foi um instrumento de 

mobilização pra fazer um seguinte: uma paulada no sarampo vamos dar uma paulada no 

sarampo.”. E aí tem essa história, essa história existe, é real, vou te contar. 

Eu sempre briguei com amigos meus em cima de coisas muito concretas e as vezes eles 

acham que eu sou um pouco duro, quando chega a situação que eu acho que tem que 

decidir eu faço. E era o seguinte, o pessoal levantou aqui da escola, foi feito estudo de 

cobertura por informação, caderneta, o que que tinha. E, aparentemente era alta a 

cobertura. Então sobravam duas hipóteses mesmo. Uma hipótese, conservação 

inadequada da vacina. 

CF:  Hum-hum. Aí não fazia efeito. 

EC:   É. Segunda... Então, “vamos melhorar a câmara de frios?” Que a gente fez aí a rede 

de frios do Rio de Janeiro, rede de frios pra a gente poder manter a cobertura de vacinação 

adequada.  

Segundo, tinha experiência de organização da campanha da pólio, tinha sido um pouco 

antes, tinha começado em 80 comunitária, ampla, num dia só, foi a estratégia que a gente 

usou. Eu resolvi experimentar, dar uma paulada inicial, fazer uma campanha de 

vacinação. Então todo mundo era contra, eu mesmo dizia que era contra campanhas de 

vacinação, que o legal era ter uma rotina. Disse: “Eu não posso deixar um circo, depois 

vamos discutir esse assunto, mas primeiro vamos dar uma paulada.”. 
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CF:  É uma situação de emergência, você tem que resolver. 

EC:   É. Estava passando o tempo, tinha instrumentos de resolver. Tive muito problema 

nessa campanha, muito problema. Depois até te conto assim alguns detalhes. Era tão 

interessante que... e as repercussões foram muito importantes em saúde pública, que o 

meu discurso na escola eu sempre fiz o contrário, nós teríamos que discutir. Porque isso 

teve esse impacto de uma pessoa que está refazendo alguns conceitos.  

E a gente fez o seguinte, procurei vacina pra vacinar todo mundo de menos de 15 anos. 

Que 90% dos casos eram menores de 15 anos. Todo mundo vacinado ou não. Porque o 

que eles faziam, só procuravam quando tinha um reforço de campanha, ver quem é que 

não estava vacinado. 

CF:  Hum-hum. Pra fazer a vacina. 

EC:   Fazer a vacina. Independente de estar vacinado ou não, de ter tido sarampo antes ou 

não, não tem conversa, vai entrar todo mundo na agulha. Eu só quero uma agulha de 

pressão. 

CF:  Ia ter um dia pra fazer a vacina? 

EC:  Um dia. 

CF:  O Dia Nacional. 

EC: Foi em maio, foi maio de 84 ou 85? 84 eu acho. Cartaz lindo, nem sei quem escolheu 

aquela foto, um quadro. A produção de um quadro. Bom, e a gente fez a paulada no 

sarampo.  

Primeiro problema. [trecho ininteligível]. O meu subsecretário que tinha sido meu 

professor na escola de saúde pública de epidemiologia, [trecho ininteligível] já tinha 

sido... eu trouxe ele como subsecretário. Eu estava pensando em trazer o Arlindo de 

subsecretário, mas depois achei que politicamente fechava muito aqui na escola. Eu 

avaliei, sabe? A segunda pessoa de peso de Niterói, importante, você sai no estado do 

Rio, vai pro lado de lá e eu não tinha mais contato com ele. Ele tinha sido demitido da 

escola ele tinha acabado de ser secretário de saúde quando o Moreira Franco foi prefeito. 

CF:  Ele tinha sido demitido? 

EC:   Não, ele foi secretário do Moreira. 

CF:  Não, eu estou falando, ele tinha sido demitido da escola? 

EC: Da escola. Ou se demitiu ou foi demitido, não sei. Quando eu entrei na 

escola...daquele grupo... 

CF:  Já não estava mais. 

EC:   Já não estava mais. E então eu chamei ele... e é bom que me tranquilizava, eu tinha 

muita confiança nele. E a gente montou uma coisa que era o seguinte: a lição inicial, eu 

era secretário de saúde pra fora da secretaria, ele era pra dentro. Pelo seguinte, tinha muito 

trabalho e eu fazia política, e fazia... e funcionou muito bem. Funcionou tão bem que um 

dia cai o secretário de saúde muda do município do Rio de janeiro e o Brizola pede pra 
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eu indicar um cara totalmente afinado comigo pra ser secretário municipal e eu indiquei 

[Hugo] Tomassini. Essa história desculpa eu contar com muito detalhe, mas acontece 

que... 

CF:  Não, mas eu acho que isso é legal, é importante. 

EC:   Vem na memória desse jeito. Então o Tomassini totalmente entrosado comigo vai 

para o município. E tinha uma outra parte que eu vou falar, só lembrar isso. Então, 

teoricamente eu teria todas as condições de fazer essa campanha... 

CF:  [trecho ininteligível] Amarradinha. 

EC:   Fechado. Mas a turma da epidemiologia do Tomassini, daquele conselho que a gente 

tinha fechou questão que o município não ia fazer campanha. 

CF:  Os funcionários da secretaria municipal? 

EC:   E, o Tomassini pegou. 

CF:  O próprio Tomassini. 

EC:   Isso aí já era 85, por isso que eu estou achando 85, maio de 85. 

CF:  Qual era o argumento pra não fazer? 

EC:   Porque a cobertura deles era muito melhor, aquela situação que eu descrevi do 

interior do estado, que aqui a coisa não tinha esse problema de rede de frio, vacina era 

boa, aquela estratégia não era boa, a gente só reforçava a vacinação. A primeira foi assim, 

vacinar quem não estava vacinado. Então aproveitaria uma massa, mas evidentemente 

que o município não entra a própria comunicação fica complicada. 

CF:  Hum-hum. 

EC:   Não é? E eles tiveram problema porque chegou gente pra caramba das unidades 

querendo vacinar de qualquer jeito. 

CF:  E eles não fizeram? Não entraram? 

EC:   Fizeram depois, vacinaram todo mundo. Aproveitaram a chamada pra vacinar, mas 

não fizeram como a gente fez. 

CF:  De vacinar todo mundo. 

EC:   Vacinar todo mundo no resto do estado.  

Bom, essa paulada no sarampo ela teve uma história interior que eu acho que é importante 

também pra quem ta dessa estruturação...  

Fita 7 – Lado A 

 

CF: Você estava querendo criar a carreira?  

EC: É. Eu criei. 
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CF: E a exigência de tempo integral viria junto com isso? É isso que você está falando? 

EC: É. Pelo menos na época de... mas a gente não conseguiu. Não conseguiu porque não 

era só carreira, era toda uma estrutura, que era sanitarista, o técnico de saúde pública, o 

auxiliar de saúde pública, o auxiliar de saneamento. A gente criou... 

CF: Enfermeiro. 

EC: ...Toda a área de boca também. 

CF: Odontologia sanitária já havia aqui na escola. 

EC: É. Os técnicos de saúde bucal pelo SESP. Tinha o cara que fazia isso, ensinava isso, 

mas não tinha a estrutura do serviço. O SESP era a concepção, tanto que o meu cara de 

odontologia foi o Hélio Uchoa. 

CF: É. É verdade. Isso é verdade. 

EC: Levei pra lá. Muita gente que foi da escola ajudou a montar os programas lá. 

CF: Ah é?! Quem mais? 

EC: Deixa eu te dizer... 

CF: Que foi uma coisa interessante, não é, Eduardo? Entendeu? É uma outra ponte entre 

você e a escola, né? 

EC: É. Não, entraram no real aquilo ali, a escola era dissociada do serviço. Tinha uns 

caras que tinham sido do serviço na época do SESP, o Cynamon, a Elza [Paim], [trecho 

ininteligível], mas o pessoal que estava na escola... 

CF: E você que faz esse resgate, que leva esse pessoal da escola de saúde pública para o 

serviço. 

EC: Até porque tinha já um projeto. Sabe nesse período que o Vinícius foi aqui? Eu era 

tudo. O Vinícius me chamava, não diretamente, mas como ele deu espaço pra mim, 

praticamente tudo.  

Então eu era também o coordenador do PAS, que era o planejamento avançado em saúde 

pública. E já o projeto era isso, então eu queria consubstanciar, que aquele projeto não 

chegou a andar do jeito que eu pensava de trazer gente pros programas. Era aberto, eu 

estimulava as discussões. Eu não, eu não... Quer dizer, eu era secretário, não estava lá na 

operacionalização, mas não só daqui. Eu tinha levado a Nina Pereira Nunes, né? 

CF: Pra onde? 

EC: Materno infantil. 

CF: Ah é? 

EC: Pra área do planejamento. 

CF: Que a Nina era da UERJ, né? 
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EC: Era da UERJ. Era da UERJ. Era todo o grupo. Quer dizer, era aqui, a UERJ também 

tinha. O Quadra que era da UERJ também. Era tudo gente técnica e da nossa turma assim, 

daqui do Rio. 

CF: E você levou todo mundo então pra a secretaria, pra trabalhar no serviço.  

EC: Nem todos. 

CF: Sim. 

EC: Tinha uns grupos. Por exemplo, o Arouca, não tive problema pra levar. Tinha um ou 

outro que viraram lua preta na época que eu tive um pouquinho de problema político de 

levar. Eu queria levar o Reinaldo Guimarães que era muito amigo meu, mas ele ficou 

muito... ele e o Hésio [Cordeiro], naquele negócio de lua preta naquela época da 

candidatura do Miro, naquele começo eu sabia que ia ter bombardeiro pro lado do PDT, 

sabe? 

CF: Hum-hum. 

EC: Então teve uma...mas aí mantive um laço, mas não cheguei a [trecho ininteligível]. 

CF: Eduardo, só pra a gente fechar, você estava falando, acabei acho te interrompi. Você 

estava falando que se encontrou com o Arouca, houve uma aproximação, o Arlindo 

intermediou isso. Aí no dia seguinte você viu jornal... você estava contando o negócio do 

Chagas, que o Chagas quando saiu contratou um monte de gente. 

EC: Pois é. Tudo bem, então nesse momento exatamente que eu tinha um problema que 

tinha uns mil ativistas contratados pelo Chagas e tal que não queriam de jeito nenhum... 

queriam efetivação [trecho ininteligível] palavra de ordem: Concurso. Eles pela 

efetivação, sabe? E eu acabei fazendo esse concurso e eles não foram efetivados, não 

entraram. Agora, depois conseguiram aí quando entrou acho que a Constituinte, mas 

muitos fizeram concurso, entraram normal, mas a gente fez... o concurso que gerou esse 

quadro, a gente contratou 8 mil e tantas pessoas por concurso. Foi um concurso 

complicado com muita gente. Quem fazia as provas de sanitarista era a escola de saúde 

pública, não dei pro SESP. E aí só tinha organização, fizemos mais e tal. As provas eram 

feitas pelo pessoal daqui. Isso me complicou um pouco porque uns assessores meus não 

passaram porque ainda estava um pouco a escola, eu achei aquele negócio de 

epidemiologia muito acadêmico, sabe? Tinha muita coisa mais prática e as provas 

refletiam um pouco algumas coisas acadêmicas. 

CF: As provas tinham coisas mais acadêmicas? 

EC: Mais um pouco acadêmicas. Me lembro da minha avaliação da época quando vi: 

“Como uma pessoa superinteligente, capaz o cara, como é que não passou no concurso 

pra isso?” Sabe? Tinha um pouco isso. Me surpreendeu, mas tinha um pouco isso. O 

problema era o nível de cooperação. Chamava, a escola de saúde pública até se 

organizaria do jeito deles. Saúde pública era... 

CF: Você queria uma coisa mais... 
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EC: É. Participou daqui da UERJ, se não me engano o Noronha também participou das 

bancas. Paulo Sabroza. O Paulo Sabroza. Indiquei umas pessoas pra compor essa banca. 

Mas foi uma coisa... Então o que eu quero dizer é o seguinte, aí eu estou nessa luta, 

ficaram me pressionando para a efetivação, o Arouca dá uma entrevista no Jornal, coloca 

em destaque: “Ah, concurso não seleciona bem, estamos a favor da efetivação, do não sei 

o que e tal...” Aí eu fiquei puto de novo. 

CF: Exatamente no... (risos) 

EC: É. No meu calcanhar. Ficava mesmo difícil de sustentar, né? 

CF: (Risos)  

EC: Mas foi bobagem, eu devia... Hoje e olho que era bobagem, eu devia ter topado a 

efetivação. Não ia... porque tinha muito problema de política, mas diminuía o foco de 

atrito, né? Mas eu não sabia isso. 

CF: Ah, mas tem uma coisa de princípio, né? Eu acho que tem essas questões... 

EC: Pois é, mas essas políticas são quase... sabe? Princípio demais é problemático. Tem 

que ter uma certa flexibilidade. Avaliação do cara que está mais velho. De qualquer modo, 

sabe? Mas a gente ganhou. Eu sempre digo, a gente ganhou. Os concursos viraram... 

CF: Hum-hum. Sim, foram... 

EC: Não, estrutura e tal. Agora tinha que ver como ficavam aquelas pessoas. Entende? 

Isso eu não soube fazer. 

CF: Agora, Eduardo, me fala um pouquinho mais assim em termos de divisão estratégica 

com relação à saúde pública especificamente. Como é que você vê as diferenças, a sua 

concepção sobre saúde pública como deveria ser o trabalho, em que você acha que isso 

divergia, mais do Arouca, do grupo do Arouca... 

EC: Vou te confessar, Cristina, que eu preferia até fazer isso numa outra entrevista tal, 

mas de qualquer maneira vou adiantar alguma coisa, que eu acho que é uma coisa que 

tinha um pouco de refletir, buscar uma memória mais de fato hoje fazendo uma reflexão. 

O que eu ia te complementar? Como é que começa. Onde é que começou a me incomodar 

a gestão do Arouca aqui, a posição do governo. Teve até... Tive essa memória porque 

chegou recentemente teve uma [trecho ininteligível]. Um dia... Bom, evidente que eu 

tinha muita liderança no conjunto dos secretários. Existia o CONASS, o conjunto dos 

secretários de saúde e por uma coisa também muito interessante, por exemplo, da escola, 

secretariei o Brizola. E estava igualmente rachado o número de secretários do PMDB e 

os do PDS da época, né? ... iam... eu era o voto pra qualquer um dos lados desse confronto. 

CF: (risos) 

EC: Eu no meio. E não era nenhum dos dois. Isso era uma questão confortável pra 

caramba. Tudo passava pelo que eu achasse. (Risos dos dois) 

CF: Refletisse. 
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EC: Então quando chegou 85... Bom, inclusive isso aí deu debates porque primeira 

reunião que a gente conseguiu todo mundo... na primeira o Arcoverde não quis ir porque 

eu estava, não sabia se o Figueiredo ia topar ou não o Brizola. Na primeira reunião (Ri) 

ele ficou com medo de falar comigo. Mandou um bilhetinho, parecia um aviso, que era 

melhor entender. Um recado mesmo. E não foi na reunião. E nós, amigo meu, a gente 

resolveu derrotar o cara no PDS pra era preparado pra ser. Um amigão meu, o Bonow. 

mas então eu avaliei... 

CF: Era quem? Não conheço. 

EC: Germano Bonow, Secretário do Rio Grande do Sul. 

CF: Bonow. 

EC: Até deputado hoje do PFL. Bonow um grande quadro, cara! Ele tinha tudo e devia 

ser mesmo. Ele vinha, e era a segunda gestão dele. Lá tinha continuado. A segunda gestão 

dele. Ajudava a orientar quando ia passar do primeiro ano, mas a gente fechou questão, 

eu fechei com o PMDB: “Não. PDS, desculpe, Germano, não há nada com você, nessa 

primeira não pode ser.”. Aí botamos um cara lá de Natal... Não, da onde? Era do Rio 

Grande do Norte mesmo.  

CF: Quem era? 

EC: Nem me lembro o secretário de saúde lá. Ele era PDS, esse que era o problema, mas 

não tinha [trecho ininteligível] e porque aí não entrava em atrito com o governo Itamar, 

mas ele não tinha aquela característica, aquela problemática do Germano lá, Jair Soares, 

não sei o que lá. Então a gente acabou fazendo um acordo e elegeu e os PMDB 

concordaram com o PDS, então fechamos. Então na primeira reunião depois dessa em 

Brasília que gente fez ainda em 83 a carta de Brasília. A carta de Brasília é evidente eu 

redigi aquele negócio lá. Proposta: unificação da saúde. Eu acho que o primeiro 

documento que existe com essa cara meio oficial do secretário. Proposta: INAMPS junto 

com a saúde. 

CF: Mas ficou conhecida como carta de Brasília, né? 

EC: Carta de Brasília. Por que eu estava falando isso aí? Então nessas condições o que 

tinha acontecido... Pois é, então a gente tinha lá... não tinha todos os caras, eu peguei tanto 

pro Hésio como pro Arouca, peguei assinatura apoio de todos os secretários do Brasil. 

Acabou. 

CF: Pegou apoio... 

EC: Peguei apoio de todos os secretários pró Arouca. Tinha uma certa indefinição sobre 

o governo se ia colocar o Arouca ou não. Então fiz meu papel ali. Algumas pessoas 

pensam que o Arouca foi eleito, ele não foi, a gente fez um abaixo assinado e tal. Então 

tinha grupos que a gente levava, a gente resolveu que o Arouca... teve uma discussão 

antes de quem seria. O Arouca estava recém chegando, tinha pouco tempo dentro da 

Fundação então foi construído, teve algumas discussões. Teve uma época que a gente 

pensou no Arlindo [Fabio]. O Arlindo chegou a me perguntar se eu não voltaria pra cá 

para presidência. Eu me lembro da minha resposta. “Arlindo, cara, se tu soubesses desse 
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embate que eu estou preso, é impossível sair daqui, é impossível.”. Eu não imaginaria. 

Aquilo é real pra mim, era da saúde direto, tentando mudar a saúde direto. 

CF: Lá dentro, né? 

EC: É. Mas enfim, nós conseguimos, consegui assinatura de todo mundo pra apoiar o 

Arouca, nessas condições que aqui a posse dele evidentemente que eu acho que além dele 

eu discursei lá na escadaria. (riso) Que a gente é bem assim: “Entramos aqui. Eu estou 

entrando junto nesse castelo”. Era aquela conquista. 

Então tinha todas essas coisas desse jeito. Veio o Mérieux. Estou lá no Vital Brasil veio 

o Mérrieux e me diz o seguinte: “Eu tentei falar lá na Fundação Oswaldo Cruz e não 

quiseram me receber.”. [trecho ininteligível] E acontece o seguinte: “O Brasil, eu ganhei 

tanto, minha empresa. Eu queria ver um programa, queria fazer um tipo de doação pro 

Brasil, vocês estão com essa crise...”. Estava uma puta crise com o PPD que ele tinha 

saído do mercado, não tinha ninguém produzindo, eram todas vacinas ruins. “Então eu 

acho que podia, se você achar que o Vital Brasil produzir...” tinha acabado com a 

produção... tinham acabado antes com a produção de (nome) no Vital Brasil. Ele chegou 

e disse: “Olha, eu posso doar uma fábrica de (nome) pra vocês aqui.”. Disse: “Fechado.”. 

Fechamos. O Arlindo, falei com o Arlindo, que o Arlindo era chefe, ia ser chefe do 

programa de imunização de autossuficiência, uma coisa assim, na gestão do Arouca. Aí 

o Arlindo: “Pois é, eu não sei, esses caras.”. Eu disse: “Olha aqui, Arlindo, no governo 

do Brizola a gente está acima do bem e do mal. Não existe esse negócio. É conveniente 

aqui. Nós precisamos de vacina, de uma fábrica de vacina. Não existe quem é que está 

dando. Fora de questão.”. Que tinha aquelas broncas [trecho ininteligível] ditadura que 

conseguiu e tal a vacinação. Bom, aí... 

CF: Aí eles financiaram então. 

EC: Não, mas aconteceu o seguinte, aí começou a briga por causa disso. Acontece que eu 

estava com problema com o Vital Brasil, porque a CEME tinha mudado o esquema. A 

CEME antes antecipava dinheiro pra financiar a produção dos remédios. Tinha parado, 

então a gente pagava, depois recebia. A gente não tinha capital.  

CF: Pra poder produzir. 

EC: É, via governo não tinha dinheiro pra aquilo, era uma luta interna dentro do governo. 

Complicou muito a vida e a gente tentou muitas vezes fazer uma estratégia de 

capitalização. Como é que é, fazer... Começou a mudar então o Vital Brasil na época.  

O que nós conseguimos pelo menos pensar como caminho? Vamos concentrar nos 

imunobiológicos. Já era uma tradição também de lá. Fabricar imunobiológico. 

Compramos uma fazenda e tal, e essa perspectiva tinha os soros pra poder criar cavalo e 

tal, e tinha então o projeto que eu tinha muito carinho de tocar, só que o [François] 

Miterrand, a gente tinha contato com o governo da França porque o Brizola [trecho 

ininteligível] e a gente começa a organizar [trecho ininteligível] no Brasil. E ali o 

embaixador comigo organizar na França essa doação do Mérieux dentro do projeto, e é 

uma cooperação. Claro que não seria, seria aberto [trecho ininteligível], assinatura, 

protocolo e que isso estava embutido nele. Preparamos tudo. Acreditava nisso, até hoje ei 
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sinto, sinto não ter mais eu também ser um pouco mais nesse momento ali, engoli. O 

governo federal disse que não era próprio, não era adequado, não era... o Itamaraty falou 

alguma coisa assim, que houvesse acordo direto com o governo do estado, tinha que ser 

com o governo federal, que depois eles passariam então a negociar. [trecho ininteligível]. 

Então quando eu organizo uma visita aqui. Claro, teve no governo lá a mesma coisa, mas 

meu assunto virou pra ser encaixado num acordo de saúde. Vem o [François] Miterrand 

na Fiocruz não me deixaram subir no Castelo lá, sabe? Me barraram lá embaixo, eu era 

secretário de saúde, não pude entrar lá. 

CF: Nossa! 

EC: E o Brizola estava lá, estava com o Miterrand lá dentro. Mas isso é só um detalhe da 

história, porque o que estava nessa história que eles puxaram pra Fiocruz. E o pior, 

puxaram pra Fiocruz esse acordo que eu tinha costurado e não fizeram. Não fizeram. 

[falando juntos] Acabou sendo trocada aquela proposta por umas máquinas de embase 

de (nome) máquinas novas pra embasar lá pra Biomanguinhos. Ficou de fora, não 

conseguiram fazer tudo. Não se interessaram. Aí outros saíram na frente, foi o Butantã 

acabou fazendo [trecho ininteligível], então... 

CF:  E o dinheiro que o Mérieux deu, foi usado...  

EC: Ah, não sei. Não foi dinheiro, foi para equipamento. 

CF: Ah ta. 

EC: Acabou que os equipamentos... a falta de interesse reduziu tudo, sabe como é?  E 

acabou umas máquinas pra embasar, pra embase e tal. Eu não sei direito. Tirou da minha 

mão, a gente perdeu o projeto, transferido nesse sistema. Então aí começou... 

Um complemento mesmo da reforma sanitária, entre aspas, o que que era. Porque foi a 

criação, o complemento até o começo... eu sempre digo que todo mundo esquece que tem 

dois anos entre a 8ª Conferência, que já tinha esse bloqueiozinho com a gente, mas as 

ideias da 8ª eram... porra, era aquilo ali. Teve bloqueio de não aparecer, acho que já contei, 

mas aquilo era o corpo de uma ideia da reforma, era um movimento que precisava pra 

gente consolidar.  

Todo mundo esquece que de 86, de fevereiro de 86, até outubro de 88 a prorrogação da 

constituição tinha mais de dois anos. Esses dois nos eu acho que fui traído. Fui traído. ... 

como é que começou isso daí? Criação da Pré-Constituinte da Saúde. Chamava, como é 

que era, CRS? 

CF: A 8ª Conferência foi considerada a Pré-Constituinte, né? 

EC: Mas não foi. Criaram... não, não era a pré. Claro! Dali saíram as ideias pro projeto, 

mas na verdade não foi... o que foi é que quando Afonso Arino propõe uma Pré-

Constituinte... Lembra daquela história? De começar a discutir a reforma. Uma Pré-

Constituinte de elite pra pensar a Constituição antes de ir pra Plenário, propôs pra ser 

organizada... foi meio esvaziada aquilo. Na saúde não, eles pegaram esse modelo que era, 

chamava... Alguma coisa, eles queriam reforma sanitária. Comissão, não sei o que...  
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CF: Ah, tá. Era CNRSPC, Comissão Nacional de Preparação da Constituinte, uma coisa 

assim.  

EC: Uma coisa assim. Esses dois anos fizeram todos os acordos que eram típicos do PC 

fazer, fizeram todos aqueles acordos com o setor privado e mantiveram. Então na verdade 

a Reforma Sanitária que saiu de verdade foi à reforma administrativa, porque eu sempre 

chamo: Mandraque manda, sabe aquele negócio? Congela o que aí está, é daqui pra frente 

com o processo de democratização. E tava tudo preparado. Já tinha muita base pra já ter 

mudado muita coisa. [trecho ininteligível] Então essa foi, briguei... um dia eu encontro 

na plataforma o Arlindo com a família e eu com a família também e educadamente porque 

já tinha aquela distância, veio falar comigo, [trecho ininteligível] aí ficou de mal 

definitivo.  

CF: (Riso) 

EC: Não teve coragem de conversar comigo. Uma traição, sabe? Botar o setor privado a 

discutir isso. Antes não, essa comissão tinha que ser o nosso projeto, lá no plenário nós 

vamos lutar contra isso e a gente é melhor ser derrotado se o nosso projeto não passa, vou 

ter gás pra muita luta, agora secar antes?  

CF: Você queria levar a discussão pro plenário, né? 

EC: Levar uma posição... 

CF: ...pra o processo da constituinte.  

EC: ...De reforma de verdade da saúde pra ganhar ou perder. Sabe? Mas enfrentar os 

empresários da saúde, os interesses de multi, enfrentar. A minha posição era essa e eles 

acertaram antes, ficou tudo bonitinho. Todas as páginas com a grande reforma, quer dizer, 

mistificaram...  

CF: Tem uma diferença grande entre o projeto, debate da 8ª Conferência e o projeto que 

sai acordado na Constituição.  

EC: Isso concreto. Nunca consegui engolir esse troço até hoje. Que a coisa que a gente 

fala é o seguinte, quais as consequências? Eu não sei o número exato, mas posso te 

assegurar que em 86 quando estava a 8ª Conferência, o tempo que eu ainda era secretário, 

que eu sai da secretaria, era, tinha 3% mais ou menos de gente que tinha sido da saúde no 

país.  Hoje tem... tudo mudo que tem que era... o que que houve? O que que houve? “Ah, 

na Inglaterra...” Não, na Inglaterra continua 3% no serviço de saúde. [interrupção] A 

gente andou divergindo aí na...  

CF: Mas você... 

EC: Tem uma coisa muito política de um lado e outro... quer dizer, muito política, o 

governo do Brizola era realmente... por isso que em 85 muda, né? Eram todos os parceiros 

do homem vão pro poder, quando eles vão pro poder... parecia que ia ser uma maravilha, 

que ia ser o maior entrosamento possível, e aí desanda, né? E aí teve essa questão que era 

uma questão política da reforma sanitária não era reforma sanitária. Não foi, não é.   

CF: Mas você acha...  
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EC: É uma reforma administrativa. 

CF: Mas você não também, Eduardo, que com isso esvazia muito o espaço político da 

constituinte com essa análise? Quer dizer, você acha que não houve discussão, não houve 

divergência no processo de elaboração da Constituição, não houve divergência ... 

EC: Teve, teve. Evidente que tinha umas comissões de apoio sistemático, a 

sistematização.  Embora lá dentro que a discussão se dá, mas definida... 

CF:  Você acha que o acordo anterior foi predominante? 

EC: Ah sim. 

CF: O acordo foi predominante.  

EC: O acordo que era o setor privado fechar. Cara, todo mundo brinca, porque tem até 

umas brincadeiras, né?  Mas quando o Roberto Jeferson passa a ser [trecho ininteligível] 

sabe? Simbolizando o acordo com todos os donos de clínica, que eu chamava de 

Trambiclínica do Rio de Janeiro, não é?  

CF: Hum-hum.  

EC: As Trambiclínicas entraram na constituição preservadas, isso que aconteceu. Aquela 

questão... eu já falei disso? [trecho ininteligível] Não. vou falar então, ainda tem uma 

coisa que vai ser interessante um dia puxar de volta, pra na capa da Constituição, não era 

aquilo, eu pedi pro Vivaldo Barbosa... o Vivaldo Barbosa e o Brandão Monteiro [trecho 

ininteligível] na Constituinte eram as pessoas que sempre me consultavam quando desses 

acordos, eles sempre faziam, pediam pra eu redigir uma proposta. Perdia, perdia, perdia 

as propostas perdiam. Inclusive teve uma que foi pra plenário.  Foi ótima, a gente 

conseguiu.  

CF: Evacuar.  

EC: Uma só. Não era bem do SUS, era complementar. A gente aprovou, conseguiu tirar 

da esquerda toda a aprovação do monopólio da matéria prima pra a indústria 

farmacêutica. Foi pro plenário. A gente sabia que perdia, mas marcava posição. Então 

foram 400 e tantos votos a 100 e poucos.  

CF: Vocês conseguiram...  

EC: Levar pro plenário uma coisa dessa. E foi legal, marca uma posição. Todo mundo 

sabia que ia ser aprovado, mas isso daí reflete o que era à esquerda de verdade. Entende 

como era o acordo. Se quando um tema desses entra e como é que o SUS é tão à esquerda 

digamos assim que foi por unanimidade? Dá pra andar o espaço do acordo. Dá pra ver. 

Claro, ninguém está pensando...  

CF: Então a articulação política violenta isso, né? 

EC: Sim. Foi um ano de constituinte. Pois é, sempre tem os caras da saúde que são os 

médicos e tal, quando fecha o privado e mais que estava ali não foi de articulação, foi 

montado e a Fiocruz tinha uma base pra fazer isso. O número de jornaizinhos que saíram 

(Risos) da reforma sanitária de dentro. Pô, o estado financiou esse acordo. Tem que 
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entender isso. Fora das pessoas do Arouca e tal, o estado brasileiro, a Fiocruz 

especificamente, financiou esse projeto que está na constituição. Até chegar nele, talvez 

a coisa que mais conseguiu e com passagem pra ir pra Brasília, com tudo. Com os 

jornaizinhos, com tudo. Fez uma base pra isso, né? Como se fosse um projeto quase que 

de fora: “Nós agora vamos levar...” E na verdade é um projeto de dentro do governo, um 

projeto que já estava depurado para governar essa situação, não era a visão de quem disse: 

Agora vamos reformar a saúde, mais estruturalmente, as coisas que eram mais simples 

complicaram muito com esse processo também. Por causa da política.  

CF: Houve convergência de... 

EC: É, porque começou [trecho ininteligível] foi com a divergência da Bahia, o Tancredo 

ele mantém aquele ministério, bota o Waldir Pires como presidente do INAMPS, e o...  

 

Fita 7 – Lado B 

 

EC: É que ... Nós tínhamos conversado. Inclusive o Dario Tavares era o secretário de 

saúde do Tancredo em Minas e como era meu... a gente tinha estado várias vezes com o 

Tancredo. Eu tive uma reunião na casa do Tancredo. O Dario me levou por causa daquele 

acordo que estava acontecendo pra eleger o Tancredo. E a gente... O secretário de saúde... 

Ele perguntou só o seguinte - unificação da saúde, nossa primeira questão. Ele perguntou 

pra nós assim... 

CF: Ele quem? 

EC: Tancredo. 

CF: O Tancredo.  

EC: Ele perguntou pra nós: “Todos os secretários de saúde estão de acordo?” “Todos.”. 

Tiramos a Carta de Brasília. “Está aqui.” Demos pra ele: Diretrizes para a reforma 

sanitária - não me lembro, aprovada pelo conselho de secretários de saúde de todo o Brasil 

com todas as propostas imediatas, etc.  

Ele chegou e disse: “Bom, vou tocar isso.” E eu disse pra ele assim: “Vamos fazer uma 

coisa aí que nós vamos poder...” ele estava pensando numa articulação que eu não sei 

qual era, na Bahia. Mas aí o Sarney entra. Quando o Sarney entra, o Santana e o Valdir 

Pires começam a separar. Um leva o Hésio [Cordeiro] pro INAMPS. O Waldir Pires 

[trecho ininteligível] também. E o [Carlos] Santana bota a turma dele, está aqui com a 

FIOCRUZ, com outras coisas aqui, né? 

Então começou pra poder... e o Waldir não queria abrir mão de ser candidato a 

governador... [trecho ininteligível] Não queria de jeito nenhum passar o INAMPS pro 

Santana. Foi construído um discurso pra isso não se dá. “Vocês vão pro governo, tudo o 

que a gente quer é isso aí, por que que não vai juntar já?” “É mais simples, passa o 

INAMPS pra lá, depois nós vamos discutir na saúde como é que a gente vai fazer o 

meeting mesmo.”,“Não, não, o que é isso? A unificação vai começar pela base.”. 
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Começaram inventar uns papos assim, né? Tal “vai vir de baixo...” Uma série de coisas, 

mas não juntar. Então isso foi protelado até a constituição, não precisava ter chegado até 

a constituinte para essa primeira medida, nem era mais necessário. É uma coisa 

administrativa, o governo é parte do ministério, é fundo de ministério. Uma coisa que a 

gente aí tinha que ter um espaço de mudar as lógicas etc. Então é isso que manteve as 

duas coisas separadas o quanto deu, mantidas as ações integradas de saúde, depois as 

coisas saíram... Como que era antes do SUS: Como era o nome?  

CF: BIAS?  

EC: Não, BIAS era outra coisa daquela época. 

CF: Ah, tinha o BIAS, tinha a SAES, depois... 

EC: Depois eu vou ver. De qualquer maneira é o seguinte, a gente começa um processo 

que teve muita divergência, quando queria saber desse período, mistura um pouco isso, 

em 87 eu volto pra Escola. É uma coisa bem bonita, acho que tem coisa que tem registro. 

Que eu acho bonito. Eu tinha feito toda uma... eu tinha criado o conselho de saúde nosso 

logo no começo do governo, que era assim com representação de tudo quanto é lado. 

Assim esse e formato que hoje tem, acho que a minha foi à primeira: representantes de 

comunidade, sindicatos etc. E aprovamos no final em 86 o sistema [trecho ininteligível] 

que não tinha mudado federal, uma lei do sistema estadual de saúde, preparamos toda a 

lei do sistema estadual de saúde, tudo que mudava, como é que... Coisa grossa, pesada, 

chamamos o nosso permanente consultor, o Hélio Dias, para participar das discussões 

jurídicas no ministério, um tremendo... A Nina inclusive era a pessoa que coordenava 

esse trabalho do conselho de saúde. 

CF: Mas isso era só... 

EC: Só no estado do Rio de Janeiro.  

CF: Só no Estado do Rio de Janeiro. 

EC: Bom, não mudava em coisas assim, mas dava um formato completamente diferente 

do que tinha lá. Já tinha experiência de quatro anos, criava o sistema estadual de saúde e 

as regras de funcionamento. 

CF: Que ano isso, Eduardo? 

EC: 86. Bom, aquilo estava preparado pra mandar pra assembleia, pronto, mas a gente já 

tinha perdido a eleição. Eu achava que tinha que mandar pra marcar. Aí conversei com o 

Brizola: “Não, vamos pensar, porque eu não sei, mandar assim no final do governo. Não 

sei.”. Aí voltei a falar... Aí em janeiro, que mudava em março, voltei a falar no assunto 

com ele. Ele disse: “Eduardo, está aí! Esse rapaz que vai ser o secretário de saúde do 

Moreira é teu amigo...” ele se lembrava que ele tinha trabalhado comigo. Que eu quando 

fui pegar a assinatura dele, ele disse: “Esse que é o...” Brizola perguntava cada um... “Ele 

chegou agora da Nicarágua.”. “Ah, mais um cara da Nicarágua! Que bom trazer um cara 

da Nicarágua!” (risos dos dois)  

Bom, e aí então ele ficou... Ele me disse o seguinte: “Esse rapaz aí secretário de saúde do 

Moreira, teu amigo, faça o seguinte, vai ficar melhor pra nós, você vai e diga que eu 
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mandei pra ele o projeto que nós desenvolvemos no Rio de Janeiro, que ele examina e se 

achar que está bom quando ele assumir eles mandam.” Eu disse: “Não vai mandar, mas o 

Brizola está certo, não adianta.” Se o Darcy tivesse ganho nós íamos começar [trecho 

ininteligível] 

CF: Aí você chegou a levar? 

EC: Sim. Aí, marquei, vim aqui. Resolvi sair da secretaria e me apresentar aqui. Eu estava 

querendo sair daqui, já estava desconfortável, piorou com a história da Reforma 

sanitária... mas estava muito ruim, eu sabia que não ia ter lugar pra mim, já estava ruim.  

Então eu pensei o seguinte, eu estava louco pra fazer planejamento estratégico, já tinha 

desenvolvido planejamento estratégico e ia pra o BDRio, o Banco de Desenvolvimento, 

ia montar um puta projeto de saúde dentro de um banco de desenvolvimento. Então a 

minha ideia foi essa. Falei com Brizola ele disse: “Não, não tem problema. Te nomeio 

pra lá como analista e depois vai ver.”. Mas isso antes do Moreira, um pouquinho antes, 

eu estava querendo sair.  

E eu achava que eu ia fazer isso. Eu ia chegar aqui, me apresentava, conversava com o 

Arouca, ia pedir demissão ou licença de novo, ficava no banco, mas aí o Moreira assumiu 

resolveu fechar o Banco fez intervenção no banco, acabou. Eu vim falar com o Arouca. 

Ele estava no auge, tinha sido recém nomeado, vim falar com ele, mas ele... conversamos 

ele disse: “Olha, não, almoça com a gente e tal.”. Almocei com ele aí, aqui na Residência 

oficial. Bobó de camarão. 

CF: (riso) 

EC: Que era o Euclides que preparava, (risos dos dois) era o chefe da cozinha, Euclides 

Castilho. Mas fiz melhor. Cheguei pra ele: O seguinte, estou te apresentando, estou 

voltando pra Fundação, vou lá pra escola, não sei se vou ficar muito tempo, estou com 

um projeto...” não disse o que era... 

CF: Hum-hum. 

EC: Mas então é isso. Não sei... eu tenho cópia nos anais. 

CF: Entregou pra ele. 

EC: Entreguei pra ele. Dizendo que o Brizola tinha pedido que achava mais elegante, que 

o correto era fazer isso. 

CF: E foi. Parou aí. 

EC: Ele fez tudo ao contrário. O primeiro ato do Arouca que eu briguei, entre aspas, 

discordei, com o secretário estadual de saúde na época do Moreira, a gente paga o preço 

até hoje. Acabou com as coordenadorias regionais. 

CF: Coordenaria regionais?  

EC: Coordenadoria regional de saúde, porque ele queria conversar direto com os 

prefeitos... mas não tirava o poder da gente conversar direto com os secretários, com os 

prefeitos, mas a área administrativa...  
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Bom, foi um desastre a notificação, porque não tinha, tinha que ter um cara que 

estimulava os caras a notificarem, buscarem nas unidades. Então tudo quanto é doença 

caiu a zero, não era titular, não conhecia o...... não tem notificação, zero, nada. Sabe? Ele 

simplesmente desorganizou tudo e criaram um dos piores SUS do Brasil e grande parte é 

isso a consequência, mantida pelo Gilson. 

CF: Até hoje ninguém refez. 

EC: Ninguém faz. Em todo São Paulo tem os escritórios regionais, Rio Grande do Sul 

tem. Onde funciona melhor o SUS porque as estruturas está ali. 

CF: E até hoje...  

EC: Até hoje é direta. E não tem até hoje, nunca mais botaram.   

Essa é uma coisa. Depois dá aquele problema, começa a dar problema. Aí depois do 

Arouca foi pra lá o Noronha. Pô, o Noronha acaba. Atrapalhado quer fazer política só 

com os caras do PMDB, a prefeitura do PMDB, então pra que ter coordenadoria? É só 

política. Pô, sabe. 

CF: Desestruturou tudo. 

EC: Desestruturou tudo que era o negócio SUS acima de tudo, saúde... então 

desestruturou. E a gente paga o preço disso aí até hoje. Acho que uma coisa aqui no Rio 

difícil. 

CF: Isso agravou, né, Eduardo? Essas coisas todas foram agravando as divergências. 

EC: É, exatamente. A gente tinha. Não é só... é evidente que eu acho que tem uma 

avaliação diferente, sabe? Eu como solto realmente nessa história, não estou afiliado ao 

pensamento, não sei o que. Eu tenho uma bagagem, eu acho que a questão é muito... eu 

sempre fiquei no meio de uma coisa que era o seguinte, os filósofos e os práticos demais. 

Sabe? Eu sempre tive numa faixa no meio dessa história. 

CF: De tentar interligar as coisas. 

EC: E sempre é um problema porque os práticos acham que eu sou aliado dos filósofos, 

os filósofos acham que e sou... sabe como é? Então nunca você está ampliado dos dois 

lados, está sempre meio só no meio do caminho. É isso.  Mas enfim não sei mais o que a 

gente ... tem muita história... 

CF: Não, eu acho que seria interessante... eu acho que a gente podia hoje parar por aqui. 

EC: É.  

CF: Mas eu acho que talvez fosse interessante, Eduardo, a gente se deter um pouquinho 

mais nesse processo, com a proposta da Carta de Brasília, que eu tinha até vontade de ler. 

Isso a gente deve ter, vou dar uma olhada, que a gente tem muita da documentação, né? 

E entre as propostas da 8ª Conferência e o que foi aprovado em 88. Identificar esses 

pontos de divergências, entendeu? As diferenças de propostas, o que se propunha e o que 

efetivamente foi aprovado. Eu acho que isso é uma questão que merece uma conversa 

mais detalhada, sabe?  
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EC: Eu acho que... 

EC: Até porque a gente pode até estar extrapolando um pouco da ENSP, mas a gente está 

com um projeto também, parte do pessoal da Casa, a Nísia [Trindade Lima], o Gilberto 

[Hochman], a gente está envolvido no projeto da história do SUS. Então essa é uma 

discussão que você pode trazer informações pra essas discussões, quer dizer, tem uma 

relação com toda a história da escola também, mas eu acho que as coisas se imbricam 

muito, né? Não dá pra pensar na história da escola sem isso. Eu acho que você está 

levantando questões sérias.  

EC: [falando juntos] Só porque essa coisa eu posso esquecer... entender esse processo 

daí dos desvios, o papel que teve uma fração do partido comunista, ele é importante. 

Porque nós todos tínhamos uma passagem pelo menos e esse processo todo lançou muito 

o Arouca, que ele não era uma figura importante por dentro do partido comunista... a 

própria vinda aqui pro Rio. Mesmo que alguns setores tinham alguma dificuldade de 

absorver. Enfim, isso é coisa paralela que não interessa - mas nós fomos para aquela 

história das reuniões dos médicos [trecho ininteligível], entender que aquele momento 

que era 1900 e... não sei... 79... Naquele momento o Arouca estava programando pra ir 

para... Ele recém tinha conhecido a Sarah Escorel e eu acho que é 80 que ele vai pra 

Nicarágua. Naquele momento a gente na reunião de médicos viu o seguinte, o que um 

partido comunista trazia pra uma reunião de médicos marxistas na CGI. 

CF: É o que?  

EC: Na CGI, na Confederação Geral [trecho ininteligível] era um projeto da reforma na 

área de saúde mental. A (sigla) nós tivemos entrevistas com eles, discutimos o assunto 

etc. No entanto, diagnosticamos aquilo como uma coisa, uma ideia, não sabíamos direito. 

Eu tinha uma dificuldade de ler em italiano, não conseguia entender, então tinha que ler 

as coisas em voz alta, aí eu entendia. Era uma dificuldade que no fundo muitas coisas 

nossas, alguns erros mais gerais dessa proposta que a gente teve foi ignorar o que estava 

acontecendo fora do Brasil na área da saúde. 

CF: Você acha que houve isso? 

EC: Claro! Não entendemos o que estava se passando. A gente não entendeu. Só entendeu 

um pedaço que era o que o partido comunista tinha entrado, que era saúde mental. 

CF: Ta. 

EC: E aquilo virou a saúde, entre aspas, como se fosse princípios gerais. Na verdade, a 

reforma da saúde italiana foi muito mais ampla que isso. Nos apaixonou... Eu lembro, 

quando fui secretário, essa história e tinha uns setores atrasados do PDT e tal, o que eu ia 

fazer propostas de reforma da saúde eles ficavam meio horrorizados... Não tinha aliados 

fora do PDT, uma coisa óbvia. Então quando contou, não sei se foi ele que contou ou se 

foi o esse que vem mais no Brasil... 

CF: Desde que você falou [trecho ininteligível] 

EC: É com G. 

CF: É.  
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EC: (rindo) É com G. 

CF: Ah, meu Deus! Daqui a pouco a gente lembra.  

EC: Está bom! É com G, mas não é o Gadelha. 

CF: (risos) 

EC: Porra, a minha memória. Eu vejo a cara da pessoa e o nome não vem. Mas eu... (risos) 

CF: Eu também estou, mas desde que você falou eu estou tentando lembrar. 

EC: Mas era contar o seguinte, como é que foi? A gente estava lá com essa ideia, com 

essa ideia. Do partido ninguém ouvia a gente, né? 

CF: Berlinguer.  

EC: Ham? 

CF: É Berlinguer.  

EC: Berlinguer... Ah, é Giovanni. A gente tinha aceitado esse projeto, não sei o que mais 

e tal, e do partido ninguém queria saber. A gente não conseguia que ninguém... de repente 

foi Berlinguer que levou. [trecho ininteligível] E o congresso, a constituinte aprovou. 

Aprovou! Nós aprovamos com os votos dos caras que eram contrários a gente da política, 

que entenderam esse negócio. Não conseguimos conversar com o partido comunista, a 

gente conseguiu conversar foi com a sociedade. Bom, essa ideia nos apaixonou. 

CF: Claro. 

EC: Né? Era maravilhosa! Você bota uma estrutura que não consegue conversar com a 

as outras estruturas. E daí a pouco tu encontra gente que não tem nada que ver com aquilo. 

Bom, essa paixão dominou esse projeto. Mas tinha uma outra coisa fundamental que tinha 

acontecido na reforma italiana. Foi a questão da atenção básica na saúde, fundamental. 

Aí essa coisa que a gente não pegou. 

Olha como é atrasada a nossa constituição se olhar... Todas as constituições europeias da 

década de 70 que foi o processo de liberação, Portugal, Espanha, todas, qual é a pedra 

basilar? Uma desconhecida do sistema inglês, ninguém fica [trecho ininteligível]... 

Todas criaram a estrutura do médico de família, com outro nome de comunidade, 

comunidade básica de serviço, todas. Não tem uma palavra na constituição nossa sobre 

isso, que é a base desse sistema. Todas botaram na Constituição. Em 74 de Portugal. 

Quando chega na década... já a nova década de 70 a reforma italiana quis precipitar. Então 

a coisa mais óbvia que está acontecendo na Europa de perceber que não podia entrar no 

modelo americano, que a constituição era pra fechar o modelo americano, e a nossa não 

abriu o modelo americano, um sistema... 

CF: Muito posto. 

EC: Sistema tudo aberto de conquistar no tempo, então não tem... sabe como é? Perderam 

a oportunidade de ouro. Aqui no Rio se eu te dissesse que fechava todas as clínicas e 

estatizava tudo a gente estatizava naquela época. 
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CF: Você acha que tinha força pra isso? 

EC: Claro que sim. Tinha mesmo. Tinha mesmo. Não dava talvez em outro estado, estou 

dando um exemplo que lá eu estava. A gente sabia. Eu não quero dizer que lá estava na 

Constituinte, não. Não sei. Mas esse embate ia ficar marcado. Então essa que era a 

questão. Porque que todo mundo aceitou? Porque era um sistema que se criava do serviço 

nacional de saúde. Se criasse o serviço nacional de saúde, você ia ter o setor privado, era 

capaz de [trecho ininteligível] mas tinha... ia estar muito preocupado se realmente tivesse 

sistema de serviço. E tem muito outra coisa, uma visão completamente diferente.  

Então eu estava falando, tentei mandar no final da Constituinte uma emenda, que fosse 

parecida total, substitutiva, mas eu sabia... Acho que foi essa a pergunta do Nivaldo... Não 

tinha chance no final quando estava praticamente pronto o texto, pra marcar uma 

diferença. A gente publicou no jornal do PDT depois, mas evidente que não, nem 

acompanhei, certamente não chegou até lá. Não tinha, estava todo mundo fechado, né? E 

o Nivaldo tentava... Eu ia de vez em quando lá nas reuniões com o cara do PDT. Não 

dava, cara! Não tinha condição. Era tudo fechado, tudo. Não tinha condição. 

CF: Agora isso que você está falando, Eduardo, é uma coisa importante, está chamando 

atenção, ainda não ouvi ninguém falar sobre isso, a não percepção das mudanças que 

estavam ocorrendo em outros países. 

EC: Países.  

CF: Quer dizer, a mudança no exterior está muito focada numa experiência muito 

recortada. 

EC: É. E o pedaço daquela reforma... 

CF: Um pedacinho. 

EC: É empolgante mesmo, a história é empolgante, mas a vida não se faz só das 

empolgações. (risos) né? Uma imagem muito bonita. E tomou todo mundo, a lei brasileira 

isso, isso se vislumbra, a gente se arrebata nas coisas, de qualquer maneira eu acho que a 

gente tem esse problema, eu acho que a gente fracassou, como geração o SUS pra mim é 

um fracasso.  

Claro que muita coisa... quando eu falei isso: “muita coisa evoluiu, tem municípios que 

deu certo.”. Cara, isso é prova de que o SUS não presta. O sistema de saúde tem que 

trabalhar com equidade, todos os lugares têm que funcionar igual. Todos, pra todas as 

pessoas. Então se tem lugar que funciona bem, está dizendo que tem lugar que não 

funciona bem. Matou o princípio da equidade. Então tudo que está escrito de princípio 

não existe. Todos os princípios não existem. E não botou na estrutura pra segurar.  

Então o que estava na proposta? Me lembro assim... Não me lembro tudo que estava 

escrito lá, mas era assim, primeira coisa, dever do estado. Era a base. Acontece que eu 

tinha trabalho em outras coisas, não precisava botar, mas se botasse: Saúde é um direito 

de todos... a gente queria porque era um avanço. [trecho ininteligível] A minha proposta 

de saúde é direito e dever de todos. Não podia ter deixado na mão do estado de saúde. Por 

quê? Eu já tinha trabalhado em Tucuruí, tu deixa lá as empresas vêm e destroem. Tem 
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doentes com problemas de saúde graves e o estado tem que chegar: “Não, tua empresa 

que produzir vai estar no seu risco.”. Eu me preocupava com o risco.   Então a gente tinha 

que estar permanentemente dizer que todo mundo vai ser responsabilizado pela saúde.  

CF: Sim. 

EC: Segundo, aí vem o segundo, claro, que era o estado garantirá o direito à saúde através 

de. Aí vem criação do serviço nacional de saúde... 

CF: Hum-hum. 

EC: Aí vem, criação de uma base de atenção primária. Claro, descentralizar tudo porque 

tem que ser mesmo. Isso não mudava os níveis de gestão, como é que tem que fazer, e aí 

os erros totais de intepretação. Quando você tem ações que você juntava nas mesmas 

decisões levaram os secretários municipais pra Brasília.  

Cara, é uma coisa de uma irracionalidade, sabe? Tem que estar. O que nós queríamos de 

unificação não era vertical, que está sentado na mesma mesa necessariamente o secretário 

de saúde municipal, o estadual e o ministro da saúde. A gente queria que estivesse todo o 

serviço de saúde sob um comando único naquela área, o que é completamente diferente. 

É essa que era a história. Tem que planejar adequadamente. Então essa que era a chave 

pra gente... 

CF: Como se fosse regionalizar a administração, é isso?  

EC: Pra mim não era recorte com o município não, distrito, distrito sanitário.  

CF: Distrito sanitário.  

EC: Sabe? Não tinha. Agora teria um conselho evidente daquele nível que estava lá o 

prefeito, comunidade e tal, é outra visão, completamente diferente. Fico impressionado 

como é completamente diferente. E pior que as diferenças somadas que dizem que é isso 

que é o SUS. Não, não pode ser adaptado, o SUS é isso. É ter o CONASEMS em Brasília. 

A base de sustentação do SUS é um lobby é a dos secretários municipais de saúde. 

CF: Não tem nada a ver com... 

EC: Nada que ver. Um projeto quer garantir universalidade, equidade, integralidade de 

ações, não passa por essa estrutura.  

CF: Agora, Eduardo, me chama atenção sabe o que? É que essa lógica é óbvio que isso 

tem diferença, os contextos são outros, a estrutura é outra, mas esse modelo ele tem 

proximidade com o que foi implementado em 30, né? No governo Vargas, o modelo do 

departamento nacional de saúde, o modelo do SESP, ele... é lógico que não dá pra 

generalizar dizer que é a mesma coisa... 

EC: Não, tem coisa que sim.  

CF: Mas essa lógica de você ter distritos sanitários, as delegacias federais de saúde que 

existiam na época que foram criadas, na época do [Gustavo] Capanema, elas tinham uma 

lógica de funcionamento que se aproximava disso, [falando juntos] de você ter questões 

regionais... 
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EC: Ah, não, regionalização tinha. Tem coisas que eu vejo a regionalização. 

CF: Né?  

EC: Tem, isso tem. Eu não sei se foi da época do Getúlio, não tenho certeza. O que 

aconteceu. O Getúlio criou o ministério da saúde, que não tinha, mas só na segunda, em 

50. 

CF: 53 que separa, 53 separa ministério da educação e ministério da saúde. 

EC: Pois é, cria o da saúde que não tinha. Estava dentro do ministério da educação. 

CF: Estava junto.  

EC: 53. Bom, o que... A reforma do Barros Barreto foi muito importante. 

CF: Ela tem um pouco esse perfil. 

EC: Tem, mas só que não era, porque não tinha assistência médica, era só saúde púbica.  

CF: Hum-hum. 

EC: Sabe? Então ela era, estavam começando as caixas de assistência, desenvolvendo o 

lado da previdência. Então ela tem essa diferença fundamental, mas com uma estrutura 

de saúde, possivelmente, eu não tenho tanta clareza, também conheço pouco. 

CF: Não, só porque isso me chamou atenção. 

EC: Mas pode ser uma estrutura, pra mim essa estrutura, eu vejo ela onde? Na verdade, 

eu vejo na Inglaterra, meus olhos, é mais sobre o modelo inglês que é muito engraçado a 

política lá, porque... Também aquilo tem mudado. Também não posso falar se é 

exatamente assim. Eu estudei muito, acompanhei muito até 96, 97. De vez em quando eu 

vou lá, ainda converso com o meu ex-concunhado que é um [trecho ininteligível] então 

pra me manter informado eu leio algumas coisas que eles me mandam da saúde na Europa 

e vem coisas da Inglaterra. 

CF: Mas está mudando também, né? 

EC: Está mudando. Fizeram uma mudança meio geral no processo. Foi coisa da 

[Margareth] Thactcher né, ela foi... Aliás, ela foi muito, muito inteligente. Cara, os 

americanos... de vez em quando o americano [trecho ininteligível]. Eu não acho que é 

um problema de sistema de saúde inglês, pra mim meio radicalmente acho que isso... 

Tenho um livro muito bom...  

 

Fita 8 – Lado A 

 

CF: Você queria seguir essa linha. 

EC: Queria seguir uma linha que discutia o seguinte: Quem ganhou e quem perdeu, uma 

análise dos interesses. 
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CF: Ótimo. 

EC: Ta? 

CF: De quem é esse livro, você sabe? 

EC: Ah, não me lembro! Eu tenho em casa esse livro. Mas ele começa a mostrar, ele 

mostra uma coisa muito interessante pra implantar aqueles acordos que vieram ser feitos, 

né? E que evidente que tem um que é muito chave para entender isso aí. Aliás, pra 

indústria farmacêutica é maravilhoso o acordo que eles fizeram, que não podia funcionar 

se não fizesse um acordo com a indústria farmacêutica.  

O acordo com os médicos foi com alguma dificuldade, o mais difícil era com as entidades 

médicas. Acabava com a medicina privada, depois acabaram. 

CF: Hum-hum. Eles conseguiram. 

EC: Fizeram alguns acordos, não pagaram os atrasados que eram reivindicados, sabe? 

Desde o começo foi por adesão, mas tiveram que fazer um acordo com cirurgiões: Não 

tem dedicação exclusiva. 

CF: Só com os cirurgiões? 

EC: [trecho ininteligível] É. O cirurgião: “Ah, não tem sentido fazer clínica. Não pode 

ser clínica.”. O seguinte, a casta médica tinha mais poder político, conseguiram ter a 

dedicação exclusiva, permitia, portanto, que eles tivessem uma clínica particular, que era 

muito pequena, foi muito pequena de qualquer jeito, mas criou uma outra coisa, criou 

uma baixa produtividade na área cirúrgica. Então, as críticas ao sistema de filas, foi 

fundamentalmente pelas decisões... 

CF: Por questões cirúrgicas... 

EC: É. A elite médica no sistema de saúde inglês andou pra trás. E aí todos os governos 

tentou resolveu o problema das filas do sistema inglês. E claro que isso foi jogado como 

se fosse uma falha do pessoal da área pública e as reformas que ela consegue um 

pouquinho sempre é isso: alto gasto, a Thatcher sempre discutia alto custo e... 

CF: A crítica vem sempre em cima disso. 

EC: E as filas. Mas então essa análise... eu começo a entender direitinho onde é que vai... 

Agora, foi tão benfeito que é uma questão 100% da população, cara. Ah, mas, 90 e tanto 

por centos... 

CF: Tem cobertura. 

EC: Total. Pouco tempo depois, um ano... essa história é heroica. Eu tenho essa... É tão 

ou mais heroica do que essa da Itália na saúde mental. Heroica porque eles em seguida... 

existiam - não posso dizer os números porque não sei agora - digamos 5 mil hospitais 

privados na Inglaterra. Fizeram uma visita, viram o que prestava, o que não prestava. Os 

que prestavam estatizados, os que não prestavam fechados. Fechou tudo. Fecharam 

milhares de hospitais pequenos, mais de 2 mil foram fechados. 

CF: Nossa! 
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EC: O primeiro momento... 

CF: Mas você tem que ter muita força política pra bancar isso. 

EC: Você não entendeu. 

CF: (Riso) 

EC: Cristina, você imagina que hoje chegasse... claro, hoje naquela época, chegasse na 

porta da tua casa uma cartinha do governo pra você dizendo o seguinte: “Cristina...” [eu 

tenho esse texto, não sei se você conhece o texto. O texto é lindo] “Alguma coisa está 

mudando hoje na Inglaterra. Você a partir de agora não vai ter mais que gastar com saúde, 

o governo vai pagar. E o que você vai ter que fazer e toda a tua família...” porque aí dá 

uma razoada assim: “... porque na hora que a gente está doente, é a que mais a gente 

precisa. Então não é a hora da gente usar o nosso dinheiro, precisamos ter aquele dinheiro 

porque vai ter que alguém levar os filhos na escola, vocês estão precisando de mais 

dinheiro. Então não é a hora de você gastar o seu dinheiro. Mas isso vai ser pago por 

todos, vai sair dos impostos. E o que você tem que fazer pra passar utilizar a utilizar esse 

benefício? Você vai nos correios e bota qual é o seu médico, escreve quem é o seu médico, 

aquele que você quer que passe a cuidar regularmente da sua saúde. Não se preocupe se 

você não tem médico, lá no correio tem uma lista de médicos que você pode escolher 

qualquer um pelo nome, não se preocupe se você achar que errou, não gostar, você vai 

poder trocar.”. Começa por aí. (risos) É isso ai! A mensagem é essa. Tremenda 

articulação com os médicos quando eles eram privados, todos esses médicos eram 

privados. 

CF: Tem que ter muita grana também pra poder pagar um bom salário pra esses médicos, 

não é? 

EC: O sistema mais barato do mundo é o inglês. E o princípio do pagamento, é por 

captação, aqueles que escolherem. Ninguém vai conferir se ele fez. Tem alguns 

incentivos, mas ninguém vai conferir o que ele fez. O cara quer continuar com ele ou não, 

ele que decide. Então quantos estão na sua lista? Quando se rasteia o nome... que o cara 

quando troca de médico manda pra lá uma informação: “Troquei de médico, agora o meu 

é o seguinte.”. Claro que esse médico vai te encaminhar pro hospital, um especialista 

quando precisa, porque ele não dá conta de tudo, ele dá conta de... 

CF: Claro. 

EC: Isso é uma maravilha! Não pede exames desnecessário porque não fica barato. Não 

vai pedir um monte de exame. A gente conhece. “Pô, o cara sempre que ele briga com a 

mulher ele chega com essa coisa de úlcera, que parece que tem uma úlcera.”. Não vai 

fazer raio-x, já conhece o cara.  

Então essa estrutura é fundamental e tem que ser pública. Não pode ser privada. Tem que 

ser garantista, o estado tem que garantir essas coisas. 

CF: Você não acha que esse redescobrimento da ideia de médico de família (rindo) é um 

pouco isso? 

EC: É um pouco isso. Claro, só que acontece o seguinte... 



 
 

139 
 

CF: Que é uma coisa antiga que aparece hoje em dia como uma grande novidade do 

serviço de saúde. [falando juntos] 

EC: Deixaeu te contar. Vou te contar. Tem uma maravilha. Tem coisas que são maravilhas 

das histórias pessoais. Eu... a dona Neuza ficou doente um pouco antes do Brizola de 

assumir o governo, foi uma coisa grave. E ele achou melhor, indicaram pra ele que fizesse 

uma internação lá nos EUA, numa clínica de [trecho ininteligível]. Eu fui 

acompanhando, pediu pra eu acompanhar. Ali no carro, sabe como é? Eu ainda não tinha 

muito assim desenvoltura de falar com ele e então aproveitava as oportunidades para 

puxar um assunto ou não. E começando a fazer os planos. Muito engraçado essa viagem 

porque... não foi quando ela internou, foi depois pra ver como ela estava, se tinha alta. E 

no avião de noite, passamos o dia com ela, pegamos um carro porque era fora de Nova 

York e pegamos um carro fomos até lá, tiramos ela da clínica pra ele passear um pouco 

com ela e depois voltamos no carro pra pegar o avião de noite, chegamos aqui. Tudo isso 

num dia. (rindo) Dormimos duas noites no avião e passamos o dia lá em Nova York, ou 

perto de Nova York. 

E aí eu me lembro dessa conversa no carro porque eu tinha mostrado pra ele um pouco o 

meu plano para a secretaria de saúde. Ele ficou impressionado: “Ninguém me apresentou 

uma coisa dessa.”. Ele disse: “Pois é, mas eu tenho algumas sugestões...” Aí ele depois 

no carro disse: “Olha, tem uma coisa que a gente tem fazer. Nós temos que ver como é 

que nós fazemos essa coisa com... sabe aquele médico de família? Tem lá no Uruguai. Lá 

no Uruguai tem o doutor - eu esqueci o nome - o Dr. Fulano de tal... olha qualquer coisa 

que a gente tinha em casa chamava ele. Ele sempre, não precisava dizer uma palavra, 

sabia o que a gente devia ir... Olha! Isso 82, 83. Essa coisa medicina liberal, acabou... eu 

sei que não é como é na Inglaterra, o generalista dava conta, mas com uma estrutura 

completamente diferente disso que ele está falando e tal. Eu disse: “É uma ideia, mas aqui 

no Brasil não passa, não passa.”. 

CF: Há uma resistência. 

EC: “Vai ser um problema, então vamos devagar...” Brizola: “Ah, é isso mesmo.” “Eu 

até acho também que esse sistema inglês... que era simples, generalista o papel, era isso 

que ele estava falando, bem estruturado...” “Que interessante!” [trecho ininteligível] que 

o médico o estado pagava, então tinha feito um acordo. 

Bom, expliquei pra ele um pouco da coisa, ele achou ótimo. Mas a conversa que ele sabia. 

Pouco depois eu descubro que exatamente um pouco depois... eu lancei quando assumi o 

programa de combate à mortalidade infantil, uma tarefa política. A gente foi bem 

sucedido, né? os resultados, durante a gestão caiu. O Brasil inteiro àquela época subiu a 

mortalidade. 

CF: Aqui não. 

EC: Rio de Janeiro tinha caído 25% nos primeiros três anos, [trecho ininteligível] e no 

momento da crise econômica só estava aumentando a mortalidade no resto do Brasil. Aí 

veio um cara de Cuba. A gente convidou um cara pra esse programa. Foi aí que o cara me 

contou... eu não sabia, quer dizer, eu não sabia da profundidade como é que tinha sido, 

da última reforma que acho que em 81, do sistema cubano que passa a ter o médico de 
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família. Cria a estrutura do médico de família, ministério da defesa da cidadania da 

comunidade. [trecho ininteligível]. Um modelo exagerado, 1 médico para 600 

habitantes, no inglês é 1/2200 a média. Então o médico de família. Então eu disse: Estou 

salvo! Estou salvo. Estou salvo. (risos) Para poder falar no governo pros caras de 

sindicatos tem que passar por Cuba. E foi aí que começou a se falar em médico de família. 

Por causa de Cuba, não foi por causa do resto. Não se esqueça doméstica... 

CF: Mas, Eduardo, se você for parar pra pensar um pouco do que o SESP fazia não tem 

uma proximidade com isso? 

EC: Tem. Tem, mas é diferente que é o seguinte, do sistema inglês a diferença é realmente 

da organização, como eu disse, de algumas áreas nacional. A gente queria que fosse 

nacional... 

CF: Você tem... 

EC: Sim, mas era serviço nacional de saúde, podia botar um conselho lá que o prefeito na 

comunidade dele não tinha. Tinha um processo pra poder democratizar e aumentar a 

participação. Sabe? Claro que sim. E devia ser feito, mas o modelo de atenção médico 

sanitária estava dado. O modelo político de participação e tal tinha que ser incrementado. 

CF: Claro. 

EC: Mas naquela base. Quem nem fábrica, aquelas máquinas estão lá, rotina. Muda o 

dono, muda não sei o que, vai mudar algumas linhas, tem que preservar isso aí. 

CF: Você mantém. De alguma maneira cria uma estrutura que preserva independente das 

ações políticas. [falando juntos]  

EC: Você mantém, claro. Eu acho que essa coisa do médico de família muito engraçada, 

eu assisti essa mudança de discurso.  

Uma outra coisa que eu assisti naquele período e até hoje me marcou que pra mim tinha 

um significado especial, quase pessoal, que foi o planejamento familiar. 

CF: Hum-hum. 

EC: Porque a gente era de uma geração lá nos tempos ainda de Porto Alegre que eu estava 

lá, isso quer dizer década de 60, que: “isso aí é um plano americano pra controlar a 

população, que era uma coisa, não ter a mudança econômica que já tem, então é melhor 

manter o mesmo sistema.” Umas coisas com a esquerda pouco arejada eu acho que via 

fantasma em tudo. Não é que não pudesse ter um planejamento junto [trecho 

ininteligível], medicinal universal, essas coisas.  

Na verdade, não tem nada que produza consequências mais diretas sobre a saúde das 

crianças do que o planejamento familiar. 

CF: Hum-hum. Mas eu acho que a visão crítica da esquerda vem muito apoiada também 

na política da BEMFAM, né? Que teve um... 

EC: Teve. Aí dá pra imaginar, na medida em que a gente não entrava, entrava a 

BEMFAM. Está entendendo? Entrou a BEMFAM com a péssima coisa de fazer... 
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CF: Esterilização. 

EC: ...Esterilização sem conhecimento da mulher, coisa assim. 

CF: Acho que criou um estigma no planejamento familiar... [falando juntos] 

EC: Mas isso não era planejamento familiar, isso era o controle de natalidade que é um 

pouquinho diferente. 

CF: Mas falar de planejamento familiar é falar... 

EC: É, de controle da natalidade. 

CF: Está associado... 

EC: É. controle de natalidade, claro. 

CF: Aí fica uma visão preconceituosa e ninguém fala no assunto. 

EC: É. E foi muito difícil discutir isso e a gente na secretaria começou discutir. Isso muito 

claro pra mim por uma razão muito simples. A Sarah, que eu estava casado com ela, 

inglesa, você sabe, né? 

CF: Hum-hum. 

EC: Ela era... ela tinha feito curso de democracia médica e a atividade dela principal visa 

isso, número de filhos. A tese dela de mestrado é sobre isso. Saúde e número de filhos, a 

hora do nascimento. Começou essas coisas ficarem muito claras, com dado 

epidemiológico, com dado demográfico, o que estava acontecendo. 

CF: O impacto, né? 

EC: O impacto que tinha e tínhamos que organizar essas coisas. Tínhamos que organizar 

uma coisa assim. Inclusive lá na secretaria de saúde eu mudei completamente os 

programas. Eu tive um aspecto mais político, mas que facilitava a programação, acabou, 

não tinha mais materno infantil, não tinha nada disso não tinha coisas antigas que a gente 

colocava, né? A gente botou grandes grupos realmente. Era assim, adotou pela primeira 

vez: Saúde da mulher. Não vai encontrar em nenhum lugar, porque a gente queria 

repercutir planejamento familiar, não era materno... 

Então saúde da mulher; saúde do trabalhador, são todas as coisas que começam em 83 

aqui na secretaria estadual de saúde. Com a Nova República começaram algumas coisas 

dois anos mais tarde. Saúde do trabalhador, saúde da criança. E aí da criança em período 

escolar [falando juntos], tinha área do idoso e tal... sabe como é? A gente deu um formato 

de hoje pelo formato dali, que a gente começou a trabalhar em cada um quais eram as 

ações programáticas, o que era... até uma ponta dos projetos prioritários e quais os 

objetivos que a gente defende. 

CF: Hum-hum. 

EC: Está lá escrito nos documentos e [trecho ininteligível] baixar a mortalidade em... - 

se não me engano era 30%. 25% ou 30% - nos 4 anos e de quanto pra quanto a gente ia 

fazer, quais os métodos pra fazer isso. Controle das doenças transmissíveis em qualquer 
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civilização. Reduzir 90% pelo menos, todos tinham seus objetivos definidos. A questão 

do pré-natal, todas a gente conseguia fazer. Sem ter comando sobre a estrutura, nós 

tínhamos o comando de fato. Quer dizer, que no começo a gente tinha muita força no 

governo. Tudo eles seguiam, seguiam o que a gente dissesse, sabe? Não precisava ser 

unidade nossa. 

CF: Então foram bem sucedidos, né? 

EC: O programa naquele período foi muito bom. Muito bom. Tinha às vezes... Eu tive 

problema político. Problema político com meus amigos, com a corporação médica, os 

amigos da academia. Então isso aí a gente foi tendo problema.  

Mas a gente estava falando sobre o médico de família, foi tão importante quanto. 

CF: É. 

EC: Mas isso a. E abandonaram isso porque uma coisa vou dizer, esse projeto da gente 

tem esse equívoco. Ele é um projeto pra área de excluídos, onde não tem ninguém. Então 

o nosso ‘saúde da família’, que é bonito programa tem um erro básico. Ele queria pra 

onde só tem pobre. Ele tem que ser pra todo mundo, todo o sistema. Porque só vai ter 

dinheiro pro pobre quando deixar de botar fora o dinheiro que se gasta 

desnecessariamente com, entre aspas, ricos, as áreas ricas. 

CF: Hum-hum. Tem que ser uma coisa mais optativa. Né? 

EC: Um projeto global, área urbana. Quando o Arouca foi para o município que a gente 

começou a trabalhar.... resolveu trabalhar junto, né? Nós já tínhamos nos reaproximados 

e aí ele me convidou. Eu num primeiro momento: “Não sei.”. Mas apareceu uma coisa 

que eu topo, apareceu. Ele queria que eu fosse diretor do Hospital da Lagoa. Chegou... 

mas aí chegamos a conversar assim de encaminhar umas conversas, encaminhar pra não 

ter muita resistência. Mas aí ele caiu, foi exatamente quando ele saiu. Ia ser diretor do 

Hospital da Lagoa. Então nas discussões eu digo: eu implanto lá no Jardim botânico 

[trecho ininteligível], vamos definir uma área. Liguei pra Lúcia, do programa saúde da 

família: “Nós vamos fazer uma coisa que todo mundo vai dizer que a gente é maluco. Nós 

vamos botar um sistema com atenção primária com médico. O hospital vai ter um papel 

e ao mesmo tempo de abrir para a comunidade. Não essa abertura que atende a todo 

mundo não, que vai na comunidade, não. A gente contrata por aqui e mantem um circuito 

de pessoas aqui como médicos de família.”. Ela disse: “Vamos fazer o projeto.”. Estava 

tudo certo. Liguei pra cá, pros caras pro hospital, a gente analisa e vamos começar esse 

processo. [trecho ininteligível] tremendo! E tinha a Lúcia junto. Uma pena, foi uma 

perda política. Precisava uma demonstração, precisava uma demonstração. 

CF: Aí você mostra que funciona, né? 

EC: Ham? 

CF: Se você consegue fazer uma experiência e mostra que funciona. 

EC: Pois é, mas não dá. Os prefeitos dissolvendo, cara! Atrelaram tudo do nosso discurso 

de mais comunitário, atrelaram tudo a um processo político partidário, as próprias 

prefeituras. Não sustenta. 
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CF: Isso é muito, muito complexo. 

EC: E outra coisa é isso, é complexo, tomar uma decisão dentro do SUS e ser seguida... 

CF: Uma diversidade de interesses em jogo aí, né? (risos) 

EC: Uma fantasia isso! É uma fantasia. E o pior sabe o que é, Cristina? O pior é que as 

pessoas no setor público, mais particularmente, amam o SUS, amam. 

CF: Por quê? 

EC: Porque é nosso, é nosso. Mas sobre o que é ser nosso de verdade? Tem uma coisa 

assim... 

CF: Como assim ‘porque é nosso”, não entendi. 

EC: Nosso. O SUS é nosso! É público. Isso aí eu senti isso no dia que eu fui em 

Pernambuco olhar algumas coisas como é que funcionava lá. Tinha ido num ônibus da 

secretaria municipal numa unidade de saúde tal e tal e cheguei num hospital público. 

[trecho ininteligível] Tinha pessoal de enfermagem, mais auxiliares, alguns médicos, 

mais esse pessoal. [trecho ininteligível] essa energia toda. Eu tenho que estar errado, ei 

não posso ser o cara que faço certo. Cara, a gente se emociona de ver pessoas simples 

defendendo o SUS. E é verdade, tem uma busca tremenda. 

CF: Mas não é porque você quebrou essa coisa de que você só tem acesso ao hospital se 

você tem a carteira de trabalho? Você não acha que isso tem a coisa concreta que isso 

acaba tendo impacto? 

EC: Não, mas não era a população. 

CF:  Entre a população mais simples. [falando juntos] Eram os funcionários? 

EC: Eram trabalhadores. Funcionários. Só os funcionários, não era a população geral. 

Foram os trabalhadores da saúde, uma coisa corporativa muito forte. De certo modo eu 

senti que tomou o controle que parte do controle, tudo que conversa que atrapalha. O SUS 

está certo, somos nós, o resto atrapalha, a política atrapalha, o [trecho ininteligível] 

atrapalha, mas é nosso também. Isso é uma energia importante. Agora, em algumas 

situações, no entanto [trecho ininteligível], o que se gasta, [trecho ininteligível] 20% 

olhar exatamente. Mas vamos chamar assim de 70% a 80% é privado. [trecho 

ininteligível]  Então começa...o nosso SUS já começa esse nosso com uma parcela muito 

pequena. 

CF: Hum-hum. 

EC: Segundo lugar, em alguns deles você teve coisas diferenciadas, né? Mas é ainda mais 

restrito. Não é [trecho ininteligível] da tecnologia do dever público que tem sentimento: 

O SUS é nosso. Não. É numa coisa intermediária e uma faixa e que, na verdade, o SUS é 

nosso, é difícil dizer isso, mas depois eu vim perceber o que era. É onde circula o 

sentimento das famílias dos funcionários. Então o hospital público é garantido porque 

família dos funcionários, os amigos são atendidos. Não é uma visão geral, porque muitos 

criticam. Porque ali ele pode trazer qualquer um da sua família. Ele não tem plano de 



 
 

144 
 

saúde, não tem nada, ele vai ser atendido. O plano de saúde do funcionário público mais 

baixo. 

CF: Hum-hum. 

EC: Sabe? Se tornou, em algumas cidades se tornou isso. 

CF: Mas você acha que dá para generalizar isso? Isso não pode ser uma coisa específica 

desse hospital? 

EC: Não, eu sempre tive essa percepção, eu quero dizer que eu estive lá nesse hospital. 

Eu encontro as pessoas defendendo muito o SUS, mas sempre a gente visitando área de 

saúde pública e tal, na própria luta pra isso melhorar. Tem mais gente, um grupo que eu 

fiquei até meio emocionado quando eu vi assim. E a minha interpretação partiu disso...  
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Data: 13/04/2004 

Fita 9 – Lado A 

CF: Deixa eu só, só, só... começar, peraí. Hoje é dia 13/04/2004. Vamos começar a 4ª 

entrevista com o Dr. Eduardo Costa para a pesquisadora Cristina Fonseca. Bom, Eduardo, 

pra a gente tentar fechar... 

EC: Vamos começar... 

CF: Você estava falando que você não tem... 

EC: Eu queria tentar... Isso fecha. Vamos primeiro falar daquela coisa mais específica. 

CF: Das duas questões que você... 

EC: Que você falou dos pesquisadores. 

CF: A questão da saída dos pesquisadores da biologia, né? 

EC: É. Esses dias aqui foi interessante porque foi depois das nossas pesquisas anteriores, 

mas estava na mesa do Morel ele me mostrou que ele quis olhar porque tinha uma citação 

explicita a ele, da entrevista que o Vinícius da Fonseca deu. E o Vinícius fala o seguinte 

quando ele entrou aqui, ele diz assim que isto aqui estava morto, onde tinha vida era na 

Escola [Nacional] de Saúde Pública. A entrevista dele não era ruim, nem boa, mas eu não 

quero comentar, até eu acho que não tem nada, nenhum absurdo ali. 

CF: Foi uma entrevista que ele deu pra quem? 

EC: Foi pra Casa de Oswaldo Cruz a entrevista. 

CF: Pra própria Casa, tá. 

EC: E ele disse, e realmente o que tinha acontecido? A depressão no IOC era uma coisa 

antiga e mal compreendida. Quando... Eu fiquei com clareza disso quando o Oswaldo 

Costa... aliás, eu acho o seguinte, um parêntese, essas nossas entrevistas de vez em quando 

fazem eu pensar depois e eu acho que eu devia uma homenagem ao Oswaldo Costa. Ele 

foi uma pessoa correta com todo mundo.  

O Oswaldo Costa fez o que ele podia fazer pra não deixar as pessoas... sendo a coisa da 

cassação onde teve essas coisas ele se manteve íntegro. Ele não era uma pessoa de 

esquerda, nada disso, uma pessoa íntegra, sabe? Que não se misturou com a sacanagem, 

com perseguições, ele se manteve. E deu essas oportunidades pra muita gente que as vezes 

não reconhece, mas deu oportunidade pra todo mundo, o pessoal lá na escola. 

Ele foi uma peça chave que não deixou nas cassações morrer a escola. Ele conseguiu se 

manter num momento que foi todo mundo... teve aquelas grandes demissões que aqui no 

IOC coincidiu com as cassações de um outro processo, porque lá não eram funcionários 

públicos, era tudo celetista. A escola era uma fundação, então a demissão era normal, 

então demitiram quase todo mundo. Muitos não eram também por uma carteira política, 

eram só visão de que saúde pública não tinha que ter economia, sociologia. Foi assim, 
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estava muito grande a dimensão daqueles absurdos que o Bloes estava fazendo. E o Bloes 

era meio absurdo mesmo. Ele fazia uma concepção nova, mas com completa alucinação. 

Às vezes eu acho que ele devia ter sífilis cerebral, sei lá! Entra na paranoia. Sabe o que 

ele fazia? Carregavam ele... tipo, faltava luz ele fazia carregar tipo uma cadeirinha, os 

funcionários carregaram escada a cima ele sentado. 

CF: (Risos) 

EC: É. Ele era carregado, entende? Então essas situações. Ele abusou. Ele entrou 

abusando do poder que ele conseguiu lá dentro. Então se tornou uma presa fácil nesse 

processo né que... Mulherengo, diziam que era mulherengo, uma presa fácil para as 

pessoas que também não gostavam do projeto político da Escola. Então, cassaram todo 

mundo é uma palavra mais forte, mas na verdade demitiram quase todo mundo, sobraram 

uns poucos. 

CF: E o Oswaldo Costa já estava na Escola? 

EC: Nada de biologia, eles preservaram porque era isenta, eles gostavam de biologia, o 

pessoal do IOC que estavam cassando lá, preservou biologia, mas tirou a maioria das 

pessoas, deixou o nucleozinho de ciências sociais. Não é que acabou com as áreas, mas 

tirou muita gente. Especialmente de serviços auxiliares, coisas que... tinha teatro. Acabou. 

“onde já se viu um teatro na escola de saúde pública? Esse tipo de coisa. Era considerado 

um gasto absurdo, supérfluo quando a pesquisa do IOC precisava de dinheiro. Bom... 

CF: Mas quem decidiu isso? Isso veio... 

EC: Rocha Lagoa. Da cabeça do Rocha Lagoa, que comandou o processo de cassações 

em 70, comandou a unificação. 

CF: Mas dentro da Escola você vê que já havia alguma colaboração, você acha na 

definição de quem ia sair, quem ia ficar, não? 

EC: Não sei. Suponho que não, creio que não. 

CF: Acha que isso era só da cabeça do Rocha Lagoa mesmo?  

EC: É. Diria que aconteceu algumas coisas de informação, mas quer dizer que o Oswaldo 

Costa se preservou lá dentro e ele foi o agente de dar cobertura. Ele, a própria Cássia, mas 

mais ele mesmo, a Cássia não. A Cassia também ficou nessas situações, mas ela era meio 

de um lado. Ele era mais político, o Oswaldo Costa entrava em contato com o poder, e tal 

e tal. Ele mantinha, as relações dele internacionais dele ajudavam nisso. Ele tinha 

trabalhado na OPAS e tal. Ele trouxe o Joir [Fonte] que foi uma pessoa... Bom então. 

Ele criou um clima de no meio do desastre ter uma acessão, uma coisa um pouco mais 

amadurecida de reconstrução da Escola. E a Escola era uma necessidade. Quer dizer, você 

tem um processo... [interrupção] 

CF: Você estava falando do Oswaldo Costa. 
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EC: Pois é, o Oswaldo Costa era um cara de planejamento e ele abriu pra todo mundo. 

Quer dizer, quando o [João Baptista] Rizi vem ele sempre ficou próximo. Ele tinha essa 

habilidade de ficar próximo de quem é que voltasse. Ele conhecia todo mundo, no 

ministério... então quando vem o Rizi Junior... o Rizi, não o Júnior, o Rizi. O Rizi era um 

cara que vinha da lepra, mas ele não tinha vocação de nada, sabe? Ele era um reacionário, 

conservador. 

CF: O Rizi? 

EC: O Rizi, mas o Oswaldo perto, ele respeitava. Então, o Oswaldo criava o clima de 

algumas coisas. 

CF: Mediava, né? 

EC: Mediava e conseguiu levar pra contratar gente na época. [interrupção] Eu quero 

dizer que conseguiu fazer esse germe que manteve pessoas assim. Quer dizer, este fato 

do Ciro, IOC, contratado. Tinha passado pela Escola de Saúde Pública que eram 

consideradas pessoas de esquerda, sabe? Ele topou contratar gente. Ele tinha uma relação 

boa também com o Nelson Moraes. Ele era um cara bem relacionado na área sanitária. E 

ele resolvia. Quer dizer, ele sabia administrar. Ele era pessoa capaz. 

CF: Qual a sustentação política dele? 

EC: Não sei direito, viu? Ele era um velho sanitarista oriundo da Bahia. Tinha retornado 

da OPAS, se aposentou da OPAS e voltou para o Brasil, onde basicamente ele trabalhava 

com planejamento. Ele era o chefe do departamento de planejamento, na época do Bloes. 

E depois continuou sendo chefe do planejamento, depois ele saiu que foi ser diretor da 

Escola. A Escola diminuiu, ficou a administração e planejamento e a Elza ficou a chefe 

do departamento. A epidemiologia juntou com estatística que antes era separado e aí ficou 

o Joir [Fonte] de chefe de epidemiologia e estatística. Houve, então, um enxugamento da 

Escola, diminuição, botaram muita gente pra fora, os departamentos ficaram poucos. Era 

administração e planejamento, biologia e tal, ciências biológicas e, não tenho certeza, se 

ciências sociais ficou junto da administração, planejamento e ciências sociais. Não tenho 

certeza. Não me lembro mais.  

Aí teve essa divisão, aí diminuiu tudo, sabe como é? Então, ele conseguiu manter. E aí 

como eu contei já antes, veio o Sérgio Góes me procurar, aquelas mesmas memórias 

antigas e a gente fez o PESES/PEPPE. Então, quando entra o Vinícius [da Fonseca] aqui 

existia o PESES/PEPPE, então ele me chamou ... não está na entrevista dele, mas ele me 

chamou para eu ser assessor dele e trazia aquela coisa da Escola.  

E, na verdade, a Escola deu a sustentação. O que tinha de cabeça ali pra reconstrução do 

IOC, da Fundação como um todo. E o Oswaldo Costa ficou de presidente da Fundação 

aqui até o Vinícius assumir, ele ficou quase um ano. O Oswaldo assumiu a presidência, 

devia ser começo de [19]74 que foi quando o governo Geisel começa... fica aqui. Almeida 

Machado, ministro, o Oswaldo fica aqui e está chamando o Ernani Braga, que veio. Por 

isso que eu voltei pra o Brasil, exatamente nesse momento.  
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Lá da varíola da índia. Então, era um novo momento. O Oswaldo estava na presidência, 

sabia que não ia ficar, mas numa dessa fica também. O Ernani [Braga] vai ser diretor da 

Escola, de volta, aquela história. Então, lá mais tarde, uns dois, três anos depois, veio 

também os outros personagens de São Paulo, a gente falou, inclusive o [Sergio] Arouca 

veio, já nesse processo interno da escola e que o Vinícius está falando reconhece quase 

tudo. Até o projetor de slides vem de lá pra cá, entende? Aqui estava uma terra arrasada. 

Pra entender essa terra arrasada do IOC... 

CF: De lá que você fala é da ENSP pra o IOC. 

EC: Da ENSP pra cá, exatamente. Eles trouxeram a Fundação com instrumento jurídico, 

mas não havia se criado a Fundação. Foi Vinícius que cria a Fundação de verdade. O que 

eles fizeram é ter a patente... eles não tinham visão administrativa também, a patente, 

digamos, Fundação pra toda a instituição e lá estava abafado porque era muito grande na 

visão deles e tal.  

Então vira, os departamentos passam a ser área de docências, [trecho ininteligível] dos 

departamentos, designação que tinham assim uma... Bom, esse... e botam lá um 

pesquisador pra lá que era o [Henrique] Lacorte pra ser diretor. 

Bom, então vê só, quando a coisa reverte com o Vinícius, ele no fundo assume a 

presidência disso aqui mandando pau na completa alienação da pesquisa dentro do IOC. 

Não era completa, mas ele exagerava.  

Imagina projeto da pesquisa não sei o quê da macaca mulata, e a pata do não sei o quê, 

do bichinho não sei o quê, aqui dentro ele tinha encontrado isso. E ele falava dentro da 

reunião. E lá tinha uma concepção que interessava uma visão, mesmo uma visão 

estratégica que os militares um pouco trazia isso pro planejamento que o Reis Veloso, um 

grande artista do planejamento na época da ditadura, uma concepção de planejamento 

econômico de você estruturar o país num modelo militar que fosse, mas com uma 

concepção. 

Então, o Vinícius reconhece ali uma estrutura de modernização e que dá pra fazer 

planejamento. Ele tinha passado pelo IPEA, participava dos estudos que a gente fazia. 

Portanto ele já tinha aqui dentro, aqui na Fiocruz, [trecho ininteligível] na escola aquele 

programa do PESES/PEPPE e ele puxa aquilo: a coordenação nossa, mais dentro da 

escola. Isso é um projeto [trecho ininteligível] só pra ter controle financeiro que não... aí 

ele tirou recurso, que não precisava de tanto dinheiro. Mas o primeiro dinheiro que ele 

vislumbrou, que não estava alocado a só pagar pessoal e coisas mínimas... 

CF: Foi o PESES/PEPPE.  

EC: Foi ali. E não precisou utilizar. E deu mais dinheiro do que projeto no final.  Teve 

umas químicas ali, mas depois trouxe.  

Então o seguinte, o que acontece, no entanto? Exatamente esse vazio do IOC que até eu 

tenho uma interpretação. Não é minha, eu não li os livros, deve estar nos livros, o vazio 
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do IOC que não foi só porque cassou gente. O processo de cassação de gente aqui dentro 

já é um processo terminal em que a ditadura coitada chancelou de burrice do 

esvaziamento interno e da briga intestina aqui dentro. Era briga... em casa que falta pão 

todo mundo briga e ninguém tem razão. Dizer o seguinte, era simplesmente as rivalidades 

aparecendo porque não tinha um projeto comum.  

E essas rivalidades acabavam na política, acabavam no futebol, acabavam porque 

acabavam. [trecho ininteligível] Na política tinha uma ditadura que por razões políticas: 

“aqueles caras são de esquerda.”. E na verdade alguns nem tão de esquerda eram, eram 

simplesmente pessoas que eram rivais internas.  

Bom, mas o processo estava acabado. A cassação só consolidou o acabado. Então o que 

acontece? Qual a perspectiva de recriar dentro da Fundação uma nova pesquisa? Não 

havia nada. Era trazer as pessoas da área biológica da escola para cá, foi esse processo 

que teve. E praticamente todo o departamento, só o Luiz Fernando não quis vir: “Vou 

ficar aqui que eu já sou chefe de departamento aqui.”.  Era o chefe do departamento. 

CF: Só o Luiz Fernando não quis? 

EC: É, na verdade, todo mundo progressivamente foi vindo, uns antes, outros depois. 

Primeiro foi o Hermann. Inclusive eu tenho uma ideia... nós falamos da campanha da 

varíola, o laboratório... tinham dois laboratórios de referências nacionais de varíola, 

durante toda a campanha no Brasil, São Paulo, o Adolfo Lutz, e o da ENSP, que era do 

Hermann, lá da escola. [trecho ininteligível] Não foi... o laboratório de referência não 

foi do IOC na varíola, foi da ENSP. Aqui no IOC o que tinha era a produção da vacina 

antivariólica, mas o diagnóstico era lá.  

Então veio o Herman e tal, e veio vindo outros, né? Veio o Sérgio Coutinho, veio o Jarbas 

mais tarde. 

CF: E como é que você vê o impacto disso na escola? 

EC: Bom, os cursos de saúde pública, especialmente com essa visão que até um 

determinado momento predominou e até a 8ª conferência essa tendência foi típica, ele foi 

absorvendo um discurso de ciências sociais e que na verdade aquelas coisas eram 

engraçadinhas, mas não tinham importância, a área biológica. Era meio natural que eles 

vissem... 

CF: A visão... Você está falando nessa interpretação biologia era... 

EC: Era um pouco acessório, um pouco... Tinha pouca potência para resolver os 

problemas que o país precisava. E engraçado que eu acho que é mais fácil fazer essas 

críticas porque eu era um cara do meio do caminho, [trecho ininteligível] epidemiologia 

é uma coisa entre a moderna e a antiga epidemiologia. Sabe? Eu transitava nos dois 

limites sabe.  

Então a gente viu isso aí desenvolver cada vez mais... [trecho ininteligível] 

epidemiologia uma visão na área de doenças transmissíveis, podia levar para escola as 
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crônicas, eu estava iniciando um trabalho de câncer aqui. Eu comecei me envolver com 

outras coisas por uma necessidade de largar o âmbito de uma epidemiologia que não podia 

ser epidemiologia do início da República. 

CF: Hum-hum  

EC: Tinha que ser epidemiologia do pós-industrialização brasileira. Era isso. Não pode 

ter um negócio aqui que a escola e o IOC estavam vivendo ainda a estrutura de pensar na 

década de 30, quer dizer, de anterior a 30, que era a ida pro anterior pra fazer os limites 

das fronteiras republicanas da saúde, conhecer aquelas patologias, era o DENERU, 

endemias rurais, então estavam vivendo... e até hoje, né? Até hoje, esses descompassos 

são fantásticos.  

Houve um realento com doenças emergentes, coisas estratégicas etc., aids, criou um novo 

Buster recente, mas nessa fase assim [trecho ininteligível]  das emergentes e tal.  

Importância mais política, o número de pessoas que adoecem com essas coisas, era muito 

impacto político que se tem. Então essa... aquele momento não tinha ainda essa 

revalorização da coisa biológica e então o que a gente viu foi isso, naturalmente eles 

fugiram pra cá e aqui estava muito vazio, foram buscar as pessoas melhores. Eu estou 

aqui, (nome) sendo presidente, todo mundo que tinha nascido no berço da ENSP. Isso foi 

geral, e eles vão ocupar as outras estruturas também daqui. Vai fazer um [trecho 

ininteligível] área da informação, querem o pessoal da escola. Tudo é o pessoal da escola, 

ou do PESE/PEPPE. Eram poucos, relativamente poucos, mas é o que dá origem a tudo... 

que era aquele processo. Eu comentei que era 18, depois passou pra 90, aí com 

PESE/PEPPE ampliou um pouco mais. Então esses cento e poucos que ocuparam todo o 

processo político também aqui. 

CF: Hum-hum.  

EC: E alguns outros vinham de fora. O que tinha... eu acho que essa coisa que é 

interessante, Cristina, é que se a gente... vocês da área de sociais mais do que eu, é tão 

fácil quem passa pela política perceber, né? O que aconteceu com o IOC não foi culpa de 

ninguém, foi culpa da industrialização brasileira. O que aconteceu no IOC é que as coisas 

que ficaram fora de modo, no bom sentido e no mau.  

As pessoas continuaram agarradas a alguma coisa que não tinha, entre aspa, mais 

importância, não e que não tivessem importância, não tinham prioridade no quadro 

nacional que tinha que organizar a assistência médica dos trabalhadores... Então uma 

coisa federal aqui quando todo o processo era migração pra as cidades, industrialização, 

“a cidade é um problema”, “a cidade é um problema”, e os caras estão olhando lá o 

inverso. O campo, a doença do atraso, a doença não sei o que, buscaram processo ligado 

a essa concepção de progresso através da industrialização, urbanização, etc. se esvaziou 

isso aqui. Então é só mais tarde que vem essa moderna biologia, etc., que vai retomar. E 

as pesquisas eram descritivas. Alguns desses cassados o mundo era olhar no microscópio 

e descrever como era a asa do bichinho mesmo, e é isso que eles faziam todo o tempo. 
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CF: Como que era o que? 

EC: Era olhar como era a asa e desenhar asa de mosquito. Então não era uma coisa... 

assim, era importante, não digo que não fosse, mas estava ligada a uma ciência que não 

era mais, não era mais. Realmente era isso. Ou ia pros lugares saber a metodologia, ia 

pros lugares colher material que podia ser... aí fazia o trabalho semi epidemiológico, 

encontrou o germe daquilo ali, mas sem métodos epidemiológicos adequados, era tudo 

coisa assim de não tinha peso, não tinha. Não quer dizer que não tinha exceções. 

E aí começou a vingar uma outra história que eles rejeitavam, a pesquisa básica. E uma 

visão errada do que era, que trabalhava produção de vacinas, isso não é... “Ah, isso é um 

técnico!”. Os grandes pesquisadores não descobriam nada, nada. Foi um desastre, um 

desastre. Sabe? Tu vai pra correr atrás e nada teve impacto do que se fazia aqui depois da 

década de 30, depois do controle da febre amarela, sabe? Começa a coisa assim muito... 

não é que não teve uma contribuição social na ciência, mas não era coisa de impacto.  

Bom, isso que aconteceu. 

CF: É uma marca [trecho ininteligível], é um descompasso. 

EC: É E o Vinícius fez isso quando estava morta a escola. A escola ajuda organizar o 

IOC. Essa que é a tônica do que eu dizia. Agora, do ponto de vista interno o ensino de 

saúde pública era outra questão. 

Ensino de saúde pública tem essa brincadeira. Não era uma brincadeira, era verdade. Teve 

um determinado momento que eu tinha que me defender das novas concepções, defender 

dentro da escola. As pessoas minhas amigas eles só me respeitavam porque eram minhas 

amigas, eles achavam que eu fazia uma merda também porque eu quantificava. O discurso 

do pessoal da academia que veio e começou a entrar era um discurso do marxismo de 

livro, era concepções... tem um lugar pra isso, mas não tinha nenhuma prática de saúde 

pública nem coisa nenhuma. Era muito discursivo, muita uma pesquisa livresca de saber 

os teóricos. Era uma transposição dos modelos teóricos desenvolvidos lá na Alemanha 

etc., pra encaixar na realidade brasileira. A brincadeira sabe, era isso. Então era muito 

esquisito ainda mais em epidemiologia que era funcionalista, funcionalista! Era muito 

engraçado isso, porque mesmo a epidemiologia tinha que ser repensada. Tem um livro do 

Naomar que [trecho ininteligível] Epidemiologia sem números. 

CF: Estava pensando exatamente isso. (rindo) 

EC: Sabe? Era tudo uma alucinação. Bom, essa alucinação... estou zombando (rindo) os 

caras. Não é que não tivesse os que não queriam também quantificar no meio dessa 

história toda, a se explicar, a epidemiologia tinha que se explicar. Um dia eu tive que 

explicar num debate na UERJ como é que eu sendo um cara que sabia politicamente...  

Eu disse: “olha eu não sei se a minha epidemiologia é funcionalista, é estruturalista, é 

marxista, eu sei que a minha epidemiologia é política, porque eu mostro coisas e elas têm 

efeito sobre o que as pessoas passam a fazer. Mudam os comportamentos com a minha 

epidemiologia, como eles abordam os problemas.”. Então tinha que defender. Quer dizer, 
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que os meus métodos podiam ser reprovados, mas o efeito do que eu fazia eles não podiam 

duvidar. 

CF: (risos) 

EC: Estava na cara. 

CF: Um radicalismo, né? 

EC: É. Então era uma coisa assim, que a gente da epidemiologia... aí passa a sair aquela 

epidemiologia social, os nomes, vira musa. Uma pessoa que eu gosto, mas você olha, não 

tinha substância da [nome] cara, na época... deve ser escrito pelos melhores. Você olhava 

ficava horrorizado e ela era musa. Chama a [trecho ininteligível]  cara, era uma coisa de 

uma fraqueza metodológica assim, sabe? 

CF: Agora isso é muito do contexto político, né?  

EC: Não, claro que sim. Eu estou explicando o que a escola... 

CF: Tem essa relação de produção de conhecimento no contexto político.  

EC: É. E aí veio um outro campo. Essa era um campo, outro campo que veio, como a 

gente se mete com outras coisas... [trecho ininteligível] porque fazia, eu sempre fui meio 

ativista, então minhas coisas funcionavam, eu influenciava onde eu estava presente. 

Aí eu meio que saí com essa história, entre aspa, cassação branca. Não posso falar porque 

sou coordenador de curso, não posso coordenar o PEPPE, não posso tal e tal, e eu resolvi 

sair pra uma temporada no exterior. Quando eu voltei já voltei política partidária. 

CF: Você volta para ser professor da escola. 

EC: Sim, mas num tempo curto porque logo em seguida, em 82 eu me meti na ... 

CF: Ah, está certo. Aí você já está na secretaria. 

EC: Entrei em 83 na secretaria. E o que eu observei naquele tempo que eu estive no 

exterior tinha começado esse processo com a criação do mestrado. O próprio Euclides 

Castilhos que foi o primeiro novo coordenador do mestrado ele tinha vindo da USP. Ele 

era um conformista no sentido de conformar a gente nas regras.  

A gente precisava ter rompido com as regras do CAPES, etc., o que doutorado, o que era 

mestrado. Eu achava isso. Que a gente tinha poder de dizer como que era na nossa área. 

E não tentar fazer as coisas que eles estavam fazendo nas outras áreas tecnológicas e etc. 

do mestrado e doutorado. Que a gente era a fonte de pensar o que era e foram encontrados.  

Conformando o ensino da escola que é uma coisa voltada para solução do problema de 

saúde pública com pensamento também e tal eles foram se deixando levar pelas regras do 

academicismo, e tanto quando define o que é um crédito, quais disciplinas, os métodos 

de seleção das pessoas. Então você passa a não ter mais pessoas. Por exemplo, aqui nós 

valorizávamos muito fazendo um curso de saúde pública quando tivesse já alguma 

experiência de campo. Ter sido médico, ter sido enfermeiro, no mínimo experiência com 
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alguma variedade de instituições de saúde pública junto, que desenvolvesse alguma coisa 

crítica sobre o eu ele fez. Não, a valorização dessa coisa acadêmica era o cara virgem, 

sair dos bancos escolares e vir meio direto. 

CF: Recém-formado.  

EC: É. Começava já como estudante fazendo lá, colonizava aquelas pessoas já dentro da 

escola, os cursos básicos de graduação. Fica criando o cara da produção científica 

desvinculado da prática que é o que acontece em quase todas as universidades brasileiras. 

É esse o padrão. Então a gente foi se conformando a isso, muita gente jovem...  

CF: E o pessoal do serviço, ficaria o que, no curso básico tradicional? Nos cursos de 

especialização, essas coisas. Não iriam...  

EC: Foi diminuindo esse tipo de pessoa, foi diminuindo, cada vez diminuindo mais. 

[falando juntos] Eles não passam nas seleções... eles não passavam nas seleções. Eu acho 

que eu comentei eu tive caras que trabalharam comigo na secretaria de saúde, inteligentes, 

bem preparados, médico inclusive um deles, eu comentei aqui na tua matéria, um que era 

médico e economista. Ele não gostou de medicina: “Ah, vou ser economista.” Depois 

veio pra secretaria de saúde e acabou indo trabalhar comigo. 

 

Fita 9 – Lado B  

 

EC: O curso selecionado, curso básico. 

 

CF: Básico. 

EC: E abandonou por total desinteresse e conflito, porque o curso era um curso que eles 

diziam: “Não combina com nada que nós estamos fazendo.” O pessoal dizia: “Não vou 

mais.”. Até que outros... 

CF: Era um curso desvinculado da realidade, é isso? 

EC: É. Porque tinha muitas coisas que não estavam no padrão. Outra coisa é o seguinte... 

E mesmo o curso de saúde pública começou a saúde pública desaparecer, é mestrado e 

doutorado... Tem uns cursos aí que... Aí era o que era valorizado, sabe? Eu ainda peguei 

um pessoal legal. Ainda dei umas aulas aí quando em voltei em 86 e tal... Eu saí da 

secretaria de saúde. 

CF: É, porque em 86 ainda tem curso de especialização... 

EC: Tem, ainda tem. 

CF: Ainda tem o curso básico. 

EC: Tem. Foi nesse período. Mas foi levando a isso. Sabe como é? Foi crescendo essa 

coisa acadêmica, acadêmica... Gente que pensava as políticas, pensava, mas sem um... 

CF: Um vínculo direto com a coisa. 



 
 

154 
 

EC: Um vínculo direto. A impressão que eu tenho, não posso... 

CF: Deixa eu te fazer uma pergunta que é uma curiosidade que eu tenho, Eduardo. Como 

é que se pensava esse profissional que estaria sendo formado dentro da própria Fundação, 

dentro do mestrado e doutorado, qual seria a inserção profissional dessas pessoas, além 

de estarem inseridas numa atividade específica da academia, quer dizer, de darem aula, 

serem professores... 

EC: Era mais pra isso 

CF: Era só pra isso? 

EC: A gente achava que era isso, que você tinha que fazer um mestrado que não tinha que 

ser essa regra e tal... um cara com mestrado vai pra serviços... doutorado era um pouco 

diferente, mas mestrado a visão é que ia pra serviços. Ele está preparado pra discutir 

políticas, pra discutir implementar programas. O Curso de Saúde Pública era mais para 

chefia de unidades, de pessoal, uma coisa assim, só as mais básicas, etc. E que o Mestrado 

a visão é que podia ser uma educação continuada. Se o cara já fez um curso de saúde 

pública, os créditos para o mestrado podiam ser menores, ser diluído, ser uma coisa por 

etapa. E era o processo que eu pensava quando eu estava começando a desenhar pra a 

escola que queria que a gente enfrentasse esses órgãos federais na área de educação para 

a gente impor as nossas regras. E quando a gente... 

O chato é quando a gente ganhou importância para impor as nossas regras... que agora 

está acontecendo isso, né? O órgão de referência é aqui pra dizer regras na área de saúde 

pública, evidentemente. Mas a gente já está com esse modelão. É meio ineficiente nesse 

sentido. Tem progressos. Eu vejo essa história dos mestrados profissionais e tal. Se bem 

que virou uma coisa para quem trabalha aqui dentro e a nossa visão é diferente. Podia 

chamar para mestrado profissional alguém que está trabalhando lá e vem para algumas 

coisas aqui. 

CF: Mas eu acho que isso está abrindo, não está? 

EC: Está abrindo. Não, está abrindo. 

CF: Tem vindo gente já de Brasília.... Eu acho que está começando um movimento... 

EC: Não, eu falei isso já no início. Eu não sei exatamente como está a escola hoje, 

portanto, eu não sei se isso tudo não foi corrigido, se o processo naturalmente levou de 

novo para esse lado, mas eu quero dizer o seguinte, naquela época eu vi isso. E tinha um 

outro fator que me preocupa até hoje, muito. Na medida em que eu fui evoluindo, na 

minha visão pra ser muito crítico ao SUS, eu acho que a gente transformou a escola num 

aparelho reprodutor das concepções sobre o SUS. E isso é a anti ciência, é o anti avanço. 

As seleções passaram ser na base do cara que já sabia o que é, tinha que ter um discurso 

adequado àquilo. Até as leis, tinha que saber as leis que criaram o SUS e tal. Tinha que 

ter todo aquele discursinho pronto que a Sônia Fleury fez (Rindo) sobre descentralização 

cara. (risos) Na verdade, robatizaram. Criaram um pensamento único sobre organização 

em saúde. Quem está fora, não entra. Ele é do lado de lá automaticamente, sem saber 
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porque. Sabe? Então eu acho que teve esse efeito. O que não quer dizer... é uma visão. 

Até como que ela me foi dada, né? Foi dada por essas pessoas que eu sabia que iam lá e 

não passavam. Seleção... 

CF: Sobre o que? 

EC: Pessoas que iam fazer seleção, que eu conhecia, não passavam. 

CF: Ah ta! 

EC: Sabe? Está bom, talvez tenha muitos candidatos brilhantes. Mas aonde que estão 

esses brilhantes que eram tão melhores que os que eu conhecia? Não vejo brilhando em 

lugar nenhum. Sabe? Aonde é que estão? Na verdade, era um discurso monocórdio.  

CF: Hum-hum. 

EC: Sabe? Sobre o que é o certinho, o que é politicamente correto, o que era aquilo, o que 

tinha que ser naquela hora. Eu acho que as pessoas que fizeram isso não fizeram de 

maldade, nem coisa nenhuma, não há um processo sobre as pessoas, mas a escola não 

conseguiu perceber aquilo. E no que percebia era muito acadêmico. E nessas coisas 

viraram acadêmicas, porque as pesquisas tinham que ser sobre aqueles objetos, sobre 

aquelas coisas né... não é que não tinha as vezes outras. Na área de epidemiologia salva 

o cara fazer alguma coisa, isso escapa, mas quem está naquele centro ali de ciências 

sociais e administração e planejamento ficou tudo um grande bolo reforçador das 

concepções, etc. 

CF: E como é que você vê, Eduardo... porque eu consigo enxergar... a gente até vem 

discutido muito, conversando sobre o projeto. A minha visão é muito assim uma visão de 

historiadora, né? Como eu tenho uma atenção muito cuidadosa com o SESP, com a 

trajetória do próprio Departamento Nacional de Saúde, eu vejo a escola muito como uma 

escola de escolas, né? Como se lá dentro a gente tivesse várias linhas de pensamentos, se 

a gente acompanhar a história da escola. Né? Então eu vejo assim, se 

eu for pegar as pessoas que vêm do SESP, elas têm uma concepção sobre o que é saúde 

pública, sobre como deve ser esse trabalho. Se a gente pegar o pessoal de São Paulo, que 

veio com Arouca, Ana Tambellini, vai ter uma outra concepção de saúde pública, como 

é que deve ser o trabalho, né? Como é que você veria isso, quer dizer, qual seria a sua 

concepção de saúde pública. (falando juntos) 

EC: Primeiro lugar eu acho que o caldeirão é legal e eu sempre trabalhei pra criar um 

caldeirão. 

CF: Que é importante isso, né? 

EC:  É. Não queria que nenhuma passasse. Quer dizer, você poderia ter a visão, poderia 

ter o debate, que foi uma época que não deu pra ter. Não deu pra ter não era só porque... 

ninguém ia discursar que não pode ter outras concepções. Acontece que era diferente. Na 

universidade sob a ditadura você não podia, digamos, ser trabalhista, mas podia ser 
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marxista. Era a diferença entre a ação política e o pensamento teórico, né?  Pra botar uma 

coisa boba, mas é pra ter uma ideia.  

CF: Hum-hum.  

EC: Isso daí começou então... você admite... toda a área científica admite o contraditório, 

admite os opostos. Rejeita algumas coisas que acham que são deletérias, mas algumas 

coisas muito periféricas assim, né?  Vai defender o nazismo, o cara diz assim: “Pô, não 

dá!” Está condenado historicamente não vamos... não vale a pena, está condenado 

historicamente, acabou. 

Agora você, num espaço você discute as coisas bem, num espaço bastante amplo. O 

problema é quando vêm a prática política e no momento da democracia se abrindo essas 

coisas viraram um processo da consolidação de uma hegemonia. E era consciente isso, 

para alguns: Nós vamos criar a hegemonia aqui dentro da escola, na saúde pública 

brasileira, isso vai ter inversões... e teve inversão financeira alta.  

CF: Hum-hum.  

EC: Nisso vai ser esse processo de pensamento. E aí foi isso que foi pra dentro da escola. 

Isso que é o problema é a gente acreditar que tem que ter uma hegemonia na área de 

formação de pensamento.  Se a gente quer uma hegemonia pra o controle político é uma 

coisa, mas é natural as forças tentam... Nas forças políticas tentam o seu projeto. Agora, 

quando você quer levar pra dentro do que a gente pensa que é um centro de pensamento...  

CF: Produção de conhecimento, né?  

EC: ...fazer isso é que é o problema.  

CF: Hum-hum.  

EC: E é isso que eu acho. Quer dizer, o caldeirão tinha que existir sempre, tem que existir 

sempre. Nos grupos as vezes eu posso falar, às vezes vão saber. (risos) Sabe como é? Isso 

aí é natural, né? Eu acho que ali a minha visão foi esse problema.  

Impressão que eu tinha... por que era mais fácil d’eu ver? Eu estava de fora. Eu estava de 

fora. Quando eu ia lá dentro sentia alguns periféricos.  Sempre quando... Cara, teve esse 

lance muito chato das poucas coisas assim... que bom que eu... eu falo com muito carinho 

do Arouca, porque algumas divergências da gente foram momentâneas, porque ele como 

pessoal é excepcional. Mas um dia eu tive que fazer uma coisa muito chata, cara! Muito 

chata. E em um... Eu não sei se era congresso interno, eu não participava daquelas coisas, 

eu não estava lá, mesmo quando eu estava como professor que eu voltei, eu via que não 

dava pra eu entrar, eles não me convidavam pra nada mesmo. Estava formando aquela 

hegemonia, eu tinha um pensamento diferente, então eu não podia entrar ser convidado, 

eu tinha que dar minhas aulas.  

CF: Eu queria que você falasse um pouquinho porque o seu pensamento era diferente?  

EC: Porque eles achavam que não era eu, eles diziam não era eu, é que eu era do PDT, 

era o Brizola...  

CF: Mas era uma questão só partidária?  

EC: Sim, mas era o que tinha ali dentro, estava consolidando a hegemonia.  

CF: Hum-hum.  



 
 

157 
 

EC: Sabe, era uma visão... se tu conversar... Uma pessoa um dia que eu fui aqui, que eu 

candidato aqui dentro da Fiocruz... Aquela uma despedida, né?  

CF: Hum-hum.  

EC: Eu fui fazer uma palestra lá no CICT de campanha, daqui a pouco aquela menina, a 

Marília, me diz assim...  depois que eu falei, discuti as coisas: “Eduardo, eu estou 

impressionada.” Falei: “Com o quê?” “Como é que a gente perdeu você?” “Como perdeu? 

Vocês não perderam não.”.  “Sabe o que é, a gente concentrou tanto no projeto político 

que a gente tinha em torno do Arouca que a gente não percebeu o que os outros estavam 

fazendo.”. Então a surpresa daqui a pouco de: Como é que um cara que estava aqui no 

meio da gente e tal... Sabe, parecia que só existia um único bloco. Então eu me lembro 

que eu fiquei mais impressionado com o comentário dela, que eu não me lembro nem do 

assunto, mas o assunto era... [interrupção] Não é mais aquele episódio... Eu estava 

comentando isso porque houve esse projeto hegemônico.  

Então teve uma situação aí que eu me lembrei agora... Eu passava e via aquelas reuniões, 

eu não era delegado... Esse negócio de delegado a gente não... Eu nem tentava ser eleito 

e nem estava muito preocupado com aquilo, mas de qualquer maneira tinha aquele 

negócio. E tinha uma outra pessoa ligada a gente que era delegado, vinha contava alguma 

coisa que acontecia... Aí me contaram que teve um dia que o Anastásio, que é um 

personagem ... aí o Arouca porque ele fez alguma coisa criticando... o Anastásio tinha o 

seguinte, entre aspas, tese... eu acho que é interessante isso. Ninguém dava bola pra ele 

porque tinha um problema, teve alguns problemas mentais, tinha alguns traços de 

personalidade... [trecho ininteligível] enquanto o cara está aí, não vou falar, mas tinha 

uns traços de personalidade problemáticos.  E no meio de uma certa inadequação, às vezes 

até política dele, mas ele fez uma coisa muito interessante. Ele pegou um levantamento 

de pessoas contratadas... Logo depois que o Arouca assumiu foi muita gente contratada e 

ele fazia uma análise dos contratos [trecho ininteligível] e faz uma condenação política 

daquela contratação maciça sem concurso, etc., mostrando que por muito tempo com o 

quadro previsível, não ia ninguém poder contratar.  Enfim... 

E o Arouca teria tido conhecimento desse negócio dele de público disse que ele era 

paranoico e que ele estava associado a mim. Ele realmente é do meu departamento e 

nunca deixou de ser uma pessoa das minhas relações, a gente é até amigos. E eu soube 

também que a própria Ana Maria Tambellini fez um discurso lá: “Não, olha aqui, tudo 

bem que a gente critique o Anastásio, mas o Eduardo não é a mesma coisa...” – 

publicamente – “Não vamos misturar.”. Até deu uma chamada no Arouca nesse troço. 

Mas ele de público denunciou o problema mental do Anastásio. E o Anastácio falava de 

um trabalho que ele conheceu na França sobre controle institucional.  

CF: Hum-hum.  

EC: Bom, quando eu soube daquilo, cara, eu fiquei meio pau da vida com o Arouca ter 

feito uma coisa pública e também me meter no meio. Aí eu fiz um bilhete público ao 

Arouca. Um bilhete público dizendo mais ou menos o seguinte, que eu colei nas paredes 

da ENSP.  

CF: Nessa época você estava aqui?  

EC: Eu era professor lá no...  depois desse período...  

CF: Antes de você ir pra secretaria do estado.   
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EC: É, na segunda vez, né? Na secretaria para indústria e comércio.   Dizendo assim, que 

me surpreendia um pouco dele ter destemperado. Afinal ele não costumava destemperar 

quando o conheci, inclusive com as pessoas que eram [trecho ininteligível] direto da 

ditadura, mas eu sabia que talvez esse vício vinha de uma origem anterior... Mais ou 

menos essas palavras...  onde se tratava quando se tratavam de dissidentes internando em 

hospitais mentais - mais ou menos isso – que eram logo acusados de doentes mentais e 

internados, que era o padrão da União Soviética e tal.   

CF: Hum-hum.  

EC: Cara! (Risos) Porra, arrancaram tudo. Isso foi o Pedro Barbosa que saiu arrancando 

todos aqueles papeizinhos. Mas o Anastásio pegou um desses papeizinhos, se sentiu 

defendido, claro, né? E fez o famoso livro do Anastácio.  Não, desculpe, fez um livro e 

reproduziu meu bilhetinho lá nessa história. Esse livro ele entregou em mãos ao Jamil pra 

mostrar como a situação aqui era desastrosa e tal... Que não importa muito a sequência, 

mas teve essas rusgas com o Arouca. Entendi?  

CF: Públicas, né?  

EC: É! Mas a gente... claro que humanizou depois, era tudo um embate assim. E realmente 

ele foi vitorioso, quer dizer, o Arouca no projeto político... Deixou de ser PCB, na época 

era PCB, evidentemente mudou a cara toda, mudou tudo na verdade naquele momento, 

mas aquele era o projeto daquela concepção que havia da hegemonia italiana.  

Por isso que foi bom estudar, a Reforma Sanitária tem muitos defeitos, ela saiu com a 

concepção de ter hegemonia vinda do que estava passando a proposta do comunismo 

italiano. Então é toda uma visão deformada, né? E que indiretamente passou pra todo 

mundo, os (nome), os Geovani Berlinguer, todo mundo. Sabe? no mundo tem gente pra 

caramba pensando enquanto a gente ficou tudo preso...  

CF: A uma única...  

EC: Numa única coisa ali, né? Então eu acho nesse sentido que a escola teve uma 

felicidade de ter um puto avanço de abertura fantástica, mas ao mesmo tempo foi  um... 

também foi um brat meio fechado. Eu não sei o que é melhor. Quer dizer, não tenho muito 

julgamento das coisas, porque quando acontecem aconteceu, né? A gente pode ter uma 

visão do que aconteceu.  

Agora, o grande desafio hoje é que a escola quer reocupar o seu espaço. Não é esse espaço 

de dizer que formou 900, mil, mil e quinhentas pessoas... E daí, cara pálida? E daí? Fazer 

o que, cara? O que estão fazendo? Quem estão fazendo?  

CF: Qual é a função dessas pessoas, qual a função?  

EC: É, o que está fazendo, nesse processo de mudança do Brasil o que está fazendo?  

CF: Hum-hum. Esse que seria o grande debate. Eu acho que é o grande...  

EC: É. O que estão fazendo, reproduzindo isso daí. Cada dia que o cara lê o jornal as 

notícias que têm graça hoje são sobre ANS, sobre seguro em saúde, sabe? Onde tem uma 

coisa nova. A gente estava lutando pra organizar as emergências, 15 anos depois lutando 

pra organizar as emergências, que não sei o que, cara! Sabe? É um... eu acho uma tristeza! 

Um projeto político vitorioso, sanitariamente desastroso. Só isso. Né?  

CF: Hum-hum.  
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EC: Fica num espaço...  

CF: Quais seriam pra você, Eduardo, as questões assim mais importantes pra serem 

discutidas, para serem resgatadas...  

EC: A primeira questão é a seguinte... a primeira que tem que dar origem a todas, nós 

temos que saber equilibrar as duas posições de saúde pública: intervenção específica e 

desenvolvimento econômico. A gente tem que entender qual é o projeto de cada etapa do 

desenvolvimento, saber entender essas relações concretas na formação histórica da gente. 

Tem que entender isso. Então eu não vou tirar que isso é parte desse processo de pensar 

o que vai fazer.  

Então ter um aporte que a gente pode chamar de ciências sociais amplamente pra entender 

esse processo. Tem coisa de pesquisa sobre isso, tem tudo. Não vou tirar nenhum valor 

disso aí. Apenas dirigiria um pouco mais pra entender esse processo. Porque não está até 

hoje clarificada até hoje as relações da própria política no sentido amplo e as políticas de 

saúde, em relação a instrumentos e os momentos - sabe como é?  - da ação mais geral dos 

governantes, etc., como é que eles utilizam isso. Mas a gente tinha que dirigir um bom 

pedaço para um objetivo muito específico, que é realmente atravessar o samba no sentido 

de ser capaz de disparar as ações que modificam os resultados dos objetivos na situação 

de saúde da população. Ter clareza que o objetivo não é o processo, é o fim. As pessoas 

saudáveis, entre aspas... As pessoas saudáveis vão construir a sua vida, construir as suas 

relações políticas, vão construir... E não é que nós vamos ensinar como é que vão fazer 

esse processo.  

Nós vamos ser parte desse processo. Não sabemos para ensinar, cara! Isso é muito mais 

complexo. Então a gente tinha que ter projetos com clareza de melhoria de condições de 

vida e melhoria de condições de saúde, dirigido pra isso. Acho que esse é o campo central 

da reflexão.  

Aí nesse momento eu não tenho que fazer o discurso da democracia... Cara, eu sei que eu 

faço isso para poder fazer essa ruptura. Mas, olha aqui, amigos, como eu sou tão 

envolvido... Não é envolvido em palavra, é a Administração do secretário de saúde... A 

primeira coisa é criar, antes de nova Constituição, antes de SUS, antes de tudo, 

participação da comunidade nos postos de saúde, os conselhos... Então fez isso. Eu quero 

dizer o seguinte, é muito legal, quem é que vai ser contra uma gestão de saúde 

participativa? Ninguém. Agora, quero saber porque o SUS sendo participativo, ninguém 

quer ir nesses postos de saúde do SUS, porque todo mundo quer ir no plano de saúde que 

não tem nenhuma participação, só tem que pagar? Onde é que está a diferença?  

CF: Hum-hum.  

EC: Porque a pessoa quer resultado em saúde, não quer saber como é que participa. As 

pessoas querem é ficar boas, cara! As pessoas querem não adoecer. Então a gente tem que 

ser muito objetivo, para não se perder nos meandros dessa história, poder dar condições, 

sabe? Os nossos princípios éticos dessa área são diferentes. A questão de equidade é 

central. Você pode seguir [trecho ininteligível] isso é politicamente central. Então um 

projeto que diz que as prefeituras que foram melhores vão ganhar mais dinheiro é filho 

da puta. É um projeto filho da puta: “que os nossos melhores administradores nós 

vamos...”  Não é nada disso! Não interessa se é mal administrado ou não aquele 

município. Interessa que todas as pessoas no país têm que ter o mesmo direito ao mesmo 

tempo. Então tem que botar de cabeça pra baixo esse  SUS, entende? Porque não são esses 
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os objetivos lá. Não adianta falar em universalização e ter uma prática da descentralização 

como base nos municípios brasileiros, cara! Isso é a maior desigualdade. Está 

entendendo?  

CF: Então você é contra a descentralização. Você acha que a centralização funciona.  

EC: Não, tem outros processos, mas não precisa ser... A Inglaterra... conheço um bom 

exemplo que descentraliza fora de município, são os distritos sanitários, não tem os 

desenhos dos municípios.  

CF: É outro formato de centralização.  

EC: Outro formato.  

CF: Hum-hum.  

EC: Que pode ter descentralização é óbvio, ninguém vai dar consulta lá em Brasília. Então 

sempre há descentralização. Você podia ter um projeto completamente autônomo nos 

estados, podia. A área federal só manda os recursos correspondentes. Até podia ter, pra 

poder ter equidade, até podia ter.  

CF: Mas você que ter algum tipo de controle sobre uso desses recursos.  

EC: Claro, isso é óbvio. Eu acho que o controle... Não estou contra ter uma participação 

de controle. Aliás, se assembleias legislativas, se tribunais de conta não funcionam 

também tão bem, não vai pensar que essas coisas funcionam tão bem não. A maioria são 

cooptados.  A participação hoje na área de saúde de modo geral é predominantemente 

coorporativa.  

CF: E é muito diferenciada. [falando juntos] 

EC: É, são as lideranças da comunidade que vão ali e ficam no meio da saúde, aquilo vai 

ficando uma comunidade da saúde ali. Não começo isso a gente via direitinho, sabe? Eu 

participei porque eu ajudei fazer isso aqui no Rio, Cara. Quais são os caras politicamente 

que a gente vai dando apoio, um ajuda o outro, ele vai fazendo, daqui a pouco ele faz a 

campanha de alguém. Então é mais um instrumento nesse processo. Eu não estou nada 

contra isso, eu quero dizer o seguinte, as pessoas só não decidem onde elas vão porque lá 

tem participação, aqui não tem, pode dizer assim ela participa. E aí esse cara que é 

representante lá, que todo mundo vai tratar bem pelas decisões e tal, então essa família 

dele vão ter um acesso legal.  

CF: Claro.  

EC: Também não vai ser todo mundo, continua a mesma coisa. Então eu acho isso, se o 

cara não pensar que o objetivo...  

CF: O que você está dizendo é que esse modelo de participação não garante equidade.  

EC: Nenhuma, nenhuma equidade, nenhuma. Não garante mesmo.  

CF: Hum-hum.  

EC: Não garante. A gente fez um discurso que destoa dentro do país, sabe? A saúde 

também que está no processo geral. E tem outros simbolismos, a imprensa atua junto por 

mais dinheiro, mais aquilo, aquelas coisas, as vezes cai porque não tem recurso. Então na 

verdade não conseguimos mudar nas carreiras na medicina pública...  
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CF: Não conseguiu?  

EC: Não, nada foi feito. Os sindicatos médicos não deixaram. Continua passar o emprego 

múltiplo...  todas as coisas [trecho ininteligível]...  

CF: O que é emprego múltiplo?  

EC: Isso, o médico tem mais de um emprego.  

CF: Ah, você queria a dedicação exclusiva. É isso.  

EC: Claro. Para criar uma medicina pública.  

CF: Claro.  

EC: Tinha que ser assim. Eles iam trabalhar menos, mas iam ganhar que nem a gente, eu. 

Um bom salário é isso, R$ 4.500,00, cara.   

CF: Ganhar, um salário que justifique, que ele consiga se manter naquele emprego.  

EC:  Aquela coisa, o melhor da carreira. [trecho ininteligível] Mas aí é o problema 

maior.  Mas então, eu quero dizer o seguinte, eu tenho até isso mais organizado, eu te 

falei algumas coisas que são críticas num discurso, você está ouvindo com essa cara de o 

discurso tem que querer ouvir. (Risos) Então um discurso tem que ter alguma coisa 

central, sabe?  Um discurso tem que ter essa clareza que o objetivo é saúde das pessoas. 

Primeira questão.  

CF:  Agora, eu queria enxergar isso dentro da Escola, dentro de um processo que você 

tem que formar especialistas...  

EC: [trecho ininteligível] (risos). 

EC: É, mas eu acho que começa pela valorização disso, a valorização do trabalho e 

acompanhar resultados, vê o que está acontecendo. O resultado não é, embora seja a parte, 

aquela galinha de presente do fim do mês porque atendeu bem a família. É você ter isso 

e ter uma ideia do que está acontecendo no teu lugar.  

Eu acho aquele sistema inglês da captação muito interessante. Eu acho que as coisas são 

mais centrais no fundo quando o cara fala da saúde das pessoas. E medida não resulta 

numa avaliação do tipo que a gente tem hoje. O que você viu no SUS. Essa concentração 

tecnológica em alguns lugares como o Instituto do Câncer, como o ICOR, derivou o 

dinheiro para lá de maneira fantástica.  

CF: Mas são ilhas, né?  

EC: São ilhas, pois é. Tem um discurso pronto para aquilo ali ser maravilhoso, ninguém 

mexer. Não precisa ninguém mexer, às vezes só revirar a coisa, né? Recomeçar.  

CF: Mas acho que não, acho que é porque bem ou mal funciona, não é, Eduardo?  

EC: Mas funciona...   

CF: Acho que são os poucos lugares onde a coisa funciona?  

EC: Por que que funciona? Por que que funciona?  

CF: Ham?  
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EC: Por quê?  

CF: Por que funciona?  Porque tem dinheiro, porque você tem...  

EC: Porque tem dinheiro.  

CF: Ah, não sei. [trecho ininteligível] 

EC: Tu sabe, porque os caras importantes vão lá quando adoecem, ele tem mais recurso 

que a área privada, então os caras da área privada vão lá também, parte do tratamento dele 

só pro círculo dos ricos nesses lugares, desde que eles pagam, eles pagam suplementar 

porque ter aquela estrutura toda é graças ao governo, ao SUS, etc, etc.  

 

Fita 10 – Lado A 

 

EC:  É óbvio que devia ser municipal. Pelas regras do SUS. 

 

CF: O [Instituto] Fernandes Figueira deveria ser Municipal? 

EC:  Pelas regras do SUS, mas tem um discurso que não pode sair... se ele é da Fundação, 

unidade, não interessa o SUS nessa hora, tem os outros interesses, não são do projeto 

saúde. Aí os salários vão ser piores, quem sabe, no começo... está entendendo como é que 

acontece? Por isso que a luta política acaba transformando isso. Como é que se mantem 

daqui a pouco a cabeça... é claro que no país tinha que ter um, ou dois, ou três grandes 

centros, não comporta em todo o país uma coisa dessa. Como é que eles dizem pros 

municípios fazerem consórcios com a ANVISA, então, pra essas áreas estaduais ou 

municipais? É porque o projeto do SUS é tão maluco que não dá mesmo, não dá.  

Então, é claro que tinha que ser federal umas áreas dessas, mas só em cima de uma 

estrutura de base, você ter assistência primária adequada. Ter bons hospitais também na 

segunda etapa. Agora você começa por cima, diz que aí o SUS vai fazer o resto e no fundo 

é pessoal dos caras que vendem equipamentos, todos os projetos são projetos que estão 

ligados a interesses, políticos e econômicos, 

CF: Eu acho que tem uma questão, Eduardo, não é pra entrar nessa discussão, mas é 

porque se você vai pra área estadual e pra área municipal, a divergência de interesses e 

disputa política em jogo... você na área federal tem condição minimamente de administrar 

isso. 

EC:  É mais difícil no municipal. 

CF: No estadual e municipal essa divergência é gigantesca, como é que você vai gerir? 

Esse que é o nó, esse é o nó. 

EC:  Por isso que eu estou dizendo com isso que o nosso lado da administração está mal, 

não é esse o processo. Eu quero dizer o seguinte, se a gente pegar algumas caraterísticas 

do SUS. Eu acho que na universalização ninguém está contra, só que ela não é efetiva, 

com esse processo montado, o discurso está correto em algumas coisas, a universalização, 

integralidade em algum discurso dupla face, menos importante eu acho.  

A equidade, participação, tem cinco ou seis palavras chave nesses discursos de SUS. Só 

não absorveram porque foi feito depois pela democracia. (Risos dos dois) Mas todas as 
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palavras estão lá. Cara, então se tu tiver as palavras todas no discurso estava feito, só que 

não assegura nada o que palavra significa, né? A questão é essa: “Não, mas melhorou.”. 

Não sei se melhorou ou não. A criação do SUS não tenho certeza. Eu sou um herege, né? 

A criação do SUS não melhorou a saúde, mas antes... o grande problema é que eu acho 

que ninguém pensou que pra pensar saúde do ponto de vista de processo, eu falando assim 

de ação, tem que ver o que acha das pessoas, mas pra poder gerir esse processo, a questão 

não é, digamos, questão democrática pra saúde, não é essa a questão.  

O problema se resume nos direitos: ter direitos iguais, essa que é a questão democrática 

que é chave, não é? A questão, os acessos às carreiras, tem uma série de questões 

democráticas embutidas e que não precisa de um grande discurso de democracia, tem que 

viver a democracia.  

Agora, tem uma questão que é crítica para gente poder gerir políticas, área de saúde etc., 

é o mapeamento dos interesses. Tem que ter claro na sociedade quais são os interesses 

que fazem fronteira, integram, ou são co-partícipes do processo de saúde. Aí que começa 

uma análise estrutural. Não adianta discutir indústria farmacêutica. Tem que conhecer, 

por exemplo, como é que elas fazem valer os seus interesses? quais são os coincidentes 

dos nossos interesses com os deles? aonde a gente está junto no projeto? Pode ser 

multinacionais, onde a gente está junto com eles e aonde a gente está dissociado? 

Então, no interesse da saúde vendo a questão focal de melhorar a questão de saúde da 

população a um preço que nos permita não parar de desenvolver, de ter investimentos no 

país etc., etc., o que você entende dos equipamentos, quais são as políticas de onde nós 

estamos. 

Se você tiver uma análise boa sobre... aí os interesses dos médicos. Quer dizer, invés de 

fazer uma análise sistêmica da nossa questão é isso aqui, todo mundo vai entrar nesse 

projeto, nós vamos democraticamente colocar todo mundo. É aquilo que o velho Brizola 

dizia: É a democracia da raposa no galinheiro. Está todo mundo dentro no galinheiro, só 

que a raposa comeu as galinhas. Então a questão é essa, não é uma questão portanto 

democrática. A visualização clara dos interesses dos vários integrantes do processo 

democrático. 

CF: Claro. 

EC:  Sabe? Aí é uma outra coisa, aí não estamos fazendo aliança... 

CF:  Se você não tem coincidência disso você não tem como resolver. 

EC:  Claro, e aí fica todo mundo repetindo os princípios do SUS, os princípios do SUS, 

mas ele quer em seguida comprar todos os equipamentos do mundo, ele pega uma revista: 

“Olha aqui, isso é modernidade.”, “Cara, tem esse aparelho que faz isso aqui, não sei o 

que mais.”, e não para em nenhum momento pra articular isso numa avaliação tecnológico 

pra saber se aquilo realmente é um passo ou não é. O que isso vem... isso vem depois de 

implantar a assistência primária adequada no Brasil ou vem antes? Cara... percebe? A 

tente não tem um processo que permita fazer isso. Porque articulou a política local, 

articulou a política local. Quando é que o secretário... os secretários municipais de saúde 

eles têm uma representação lá no grande conselho nacional. Que esdrúxulo isso! 
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Completamente esdrúxulo, sabe? Eles deviam estar participando de um projeto estadual. 

Qual o projeto de saúde? Estão vacilando ali e os estados estão participando de uma área 

federal com um negócio federal, não é? E a gente teria gente em todas as estruturas, 

evidente da área da saúde, integradas.  

Fiquei um pouco decepcionado porque uma vez eu escrevi uma tese pro PDT num 

congresso que era o III congresso do PDT, que foi desenvolvimento econômico social, a 

um só tempo. Uma análise simples. Eu estava na área econômica, porque eu estava na 

secretaria do comércio, só pra pensar as coisas de saúde ao mesmo tempo... não tinha 

aprendido nada de... e consegui desenvolver essa tese que a gente tinha que ter um projeto 

que discutia o plano econômico social, um só tempo.  

Isso é o seguinte, por exemplo, pode simplificar situações. Não adiante determinados 

decisões econômicas mesmo que elas parecessem sociais as vezes: “Vai criar tantos 

desempregos.”. Aonde, cara pálida? Criando o que de doença, não é? 

Uma gestão que eu digo ao mesmo tempo... Quando eu faço algumas coisas de saúde eu 

crio dependência econômica, eu crio não sei o que, eu perco soberania, eu tenho que ter 

capacidade de discutir desenvolvimento econômico social. O que eu faço em saúde... 

saúde ganha imunidade, qualquer serviço, qualquer imprensa usa de saúde, não vai cuidar 

da saúde de ninguém, de meia dúzia e vai escravizar gente do ponto de vista econômico, 

criar mais dependência e tal. Então esse processo tinha que ser discutido claramente junto. 

Aí quando o Lula me bota que vai ter um conselho econômico social, eu vibrei. Cara, 

entenderam! Vai sair. Aí o que é aquilo? 

CF: Não saiu. 

EC:  É uma conversa entre os empresários e alguns... o empresariado brasileiro e alguns 

sindicalistas. Nada que a gente possa ter esperança; tem que ver uma nova forma de gerir 

isso. Então tem essas coisas que a gente espera vão por um outro caminho. Essas coisas 

que eu estou falando são ideias muito simples, mas só que pra criar alguma coisa que seja 

dinâmica dá... eu tenho certeza que elas são bases pra uma outra maneira de operar, né? 

Precisa desenvolver muitas coisas, mas de qualquer maneira não é essa que a gente está 

vivendo. 

CF: Ah, eu acho que são questões que você está levantando que a gente está no momento 

de repensar eu acho as coisas, reformular, ter uma visão crítica em relação a isso, eu acho 

que é... 

EC:  Isso foi questão com a saúde, uma conferência. Não lembro se comentei isso com 

você no começo aí. Quando o Arouca voltou aqui, nós tínhamos discutido muito. Eu disse 

pra ele algumas coisas dessas visões e ele ficou meio assim, porque o Arouca não era... o 

Arouca era uma liderança, mas ele não era um formulador. Então, ele pegava essas coisas, 

sabe? Então eu me lembro que já gente tentou até discutir, eu discuti com ele: “Vamos 

fazer um debate nós dois e fazer um livro?” Ele não quis e saiu a história da conferência, 

que dizer no decurso daquilo da conferência. O que ele ia fazer... ele adotou a história da 

reforma da reforma, mas quando ele morre, as propostas todas as pessoas todas não 

entenderam o que estava por trás daquilo, era uma coisa de mais profundidade. Pô, a gente 

tinha passado uns meses discutindo aquilo, quase todo dia um pouco, uma coisa aqui, ali.  
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E aí vem todo mundo quer a consolidação do SUS, e o SUS que temos é o SUS que 

queremos, eram mais próximos. A reforma é uma outra coisa, era muito mais forte. E aí 

a gente perdeu também a esperança que pudesse liderar qualquer coisa, né?  

E a gente via muita insatisfação, entregam muito porque dá menos problema, a gente 

conseguiu um peso grande político com essa organização que tem da área da saúde estar 

muito articulada, conseguiu um peso, mas é pena que o projeto está bom, porque o peso 

político hoje é bom. Isso é uma coisa importante. 

CF: Muito importante. 

EC:  É. É muito bom, ainda mais pelo fato de que a gente acaba tendo uns orçamentos 

mais fantásticos, mas jamais se teve no país... o próprio ministério [da saúde], o 

[ministério] da previdência onde tem o maior orçamento que existe. Então, tem muita 

coisa aí que dá um peso político fantástico, mas não tem resolutividade, uma das palavras, 

resolutividade. Ele não chega no ponto de ser capaz de transformar a vida das pessoas e 

quando falo dos projetos... tem projetos bem sucedidos. A maior prova que o SUS não 

presta é que tem projeto bem sucedido. Porque o tinha que ter, tinha que tudo ser bom e 

saúde não tem isso. Quer dizer, falta de equidade. 

CF: Eu acho que a questão chave é o formato de descentralização. 

EC:  É, isso é um peso. 

CF: Acho que isso explica porque você tem projeto que são bem sucedidos... 

EC:  Pois é, exatamente. 

CF: Porque depende da questão do quadro local. 

EC:  Essa forma de descentralização realmente foi o grande problema, atrelar à política 

local. 

CF: Esse que é o nó... 

EC:  Nos estados que o SUS é melhor, tem um fenômeno interessante; aqui no Rio eu 

comecei isso na Secretaria de Saúde, mas depois acabaram, comecei reforçar a estrutura 

das coordenadorias regionais. Em São Paulo são os escritórios regionais, lá no Paraná, no 

Rio Grande do Sul deveria ser, nos outros também, mas realmente você tem uma 

articulação de todos e passa o estado a ter um peso forte ali. Alguns lugares foi a 

descentralização sem articulação real, sabe? Uma negociação direta, conversa e tal. E 

quando você passa a assumir uma certa área, a vigilância epidemiológica daquela área, 

não é cada município sozinho que vai fazer, mas o estado está lá... 

CF: Que tem uma centralização ali... 

EC:  Que tem um processo de arrumar aquela base e essas coordenadorias elas têm um 

papel de mostrar as diferenças entre eles, não está indo bem, sabe? Não dá autonomia 

total pro projeto do município. 

CF: Aí funciona. 
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EC:  Melhora pelo menos, melhora, pode funcionar bem no final. E outra coisa que eu 

acho que é central. A gente sempre tem uma visão de medicina de estado, no bom sentido. 

CF: Visão do que? 

EC:  De medicina de estado. 

CF: Ah, sim! 

EC:  Quer dizer, uma coisa fundamental. E o que a gente teve? Você vê o aprofundamento 

do projeto. Foi o projeto inicial que avançou dentro da ditadura, que é o projeto privado 

de saúde; continua 80% das ações hospitalares, por exemplo, serem privadas, não teve 

um projeto... eu acho fantástico como é que os caras não entendem uma coisa dessa! Meus 

colegas, esses caras que andam por aí por cima, como é que eles não entendem, quando 

eles negociam um Reforsus, que o dinheiro principal era para reformas as unidades de 

saúde, modernizar. Então, eles acham que a distribuição é boa; a distribuição das unidades 

públicas de saúde é péssima num país pra atender a população que está distribuída e não 

cria um projeto central pra estudar, que a equidade...onde é que são as novas unidades, 

fechar unidade que não tem sentido de ter, não tem... é claro, não teve um planejamento 

nacional pra ser capaz de dizer onde são os investimentos novos de saúde. 

CF: Você tem que ter uma noção, uma avaliação do quadro nacional... 

EC:  Claro, tem que ter ministério forte, de saúde forte, então eles pegam uma coisa 

nacional, isto é, um planejamento nacional pra saúde e não pode descentralizar decisão 

de investimento desse tipo quanto é de dinheiro em cada município. O cara vai ter que 

assumir... investimentos altos, federais, vai ter que ser. Vão tudo fazer política um com o 

outro, o ministro com os municípios, que não sei o que... Não sei, cara, meu mundo era 

outro aqui da saúde. 

CF: Eu acho que essas coisas são importantes, acho que tem que ser retomada a discussão. 

EC: Quando eu vejo dinheiro grosso saindo de BNDES como eu vi uma época de 

Reforsus pra reformas, equipamento... Cara, eu tenho um arrepio. Então, o nosso país é 

justo, cara! Só pode ser. “Nós estamos querendo reforçar o que nós temos que está caindo 

aos pedaços, que pena...” como se fosse esse o problema. É desigualdade, né? Todos os 

indicadores... não é uma 8ª, 9ª, 10ª economia do mundo, não sei o que, é a 18ª de trás pra 

frente, as piores concentrações de renda, os piores de acesso a tudo da população, e tu 

acha que manter as coisas que tem, é uma grande ação. 

CF: Tem muitos interesses pra ver... 

EC:  É claro. Ou seja, o SUS é inadequado pra enfrentar esses interesses. Não está 

estruturado pra isso. Por hoje chega, hein?  

CF: Vamos parar, né? 

EC: É difícil ter alguém pra ouvir.... 

 


