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Data: 09/05/1996 

 

 

Fita 1 – Lado A1 

 

 

INTRODUÇÃO: “Entrevista com Dr. Alexandre Bezerra de Carvalho, em nove, de maio 

de mil novecentos e noventa e seis, para o Projeto, História e Memória do Centro de 

Pesquisa Aggeu Magalhães e da Saúde Pública em Pernambuco.” 

  

AM - Doutor Alexandre, vamos começar pelas suas lembranças remotas, né? Talvez 

começando primeiro por Campina Grande, né? 

 

AC - Bom, eu nasci em Campina Grande, em quarenta e cinco, né, eu era o quarto de 

uma família de sete, e tinha três, três irmãs mais velhas do que eu, tenho até hoje, né, 

e(...) meu pai é médico, todos amigos do meu pai eram médicos também, meu pai 

formou-se aqui, em Recife, em 1938, ou trinta, 37 ou 38 e foi pra Campina, foi pra 

Campina Grande, casou. E(...), meu pai sempre foi um cara muito curioso. Meu pai é um 

dos maiores médicos que tem lá no Estado da Paraíba, sem nenhum elogio pra ele, e meu 

pai sempre foi uma espécie de pesquisador, isso é importante eu lhe contar, só estou lhe 

contando isso pra mostrar como é que eu fui chegar nessa, nessa área que estou hoje, né? 

Então meu pai, chegando em Campina Grande, você há de entender que naquela época 

em Campina Grande a medicina era muito pobre, né, e ele montou um laboratoriozinho 

pra ele, apesar dele ser clínico, ele montou laboratório pra ele com, uma fonte de luz, um 

motor só pra fazer os exames de laboratório porque não tinha laboratório pra fazer, os 

exames nos, nos clientes dele, e até hoje meu pai trabalha, tem um laboratório muito 

bom, foi sempre clínico de grande nome, foi laureado de turma aqui, muito amigo de Zé 

Coutinho, desse pessoal todo, Mauri Coutinho foi aluno dele e por aí vai. Então tudo isso, 

criou-se um ambiente lá em casa que meu pai estudava diariamente até quatro horas da 

manhã todo dia, né, mandava buscar livro no mundo inteiro, freqüentava congresso, etc., 

tudo isso criou um ambiente tal, que, todos os meus irmãos foram médicos, né? Eu 

tin(...), eu sou membro de uma família de sete irmãos, como eu estou lhe dizendo, das 

quais, três irmãs tão vivas, as três mais velhas, todas três são médicas, tem uma irmã em 

Campina Grande que é médica, tem outra em Brasília, tem outra em São Paulo. São 

médicas todas três. E os meus três irmãos que me sucederam, eram dois irmãos homens e 

uma irmã mulher. Dois médicos e um morreu quando era estudante de medicina. De 

maneira que isso, coordenou toda uma formação de vida. E foi um certo rôlo na minha 

vida porque eu nunca me defini muito bem, como meu pai era um sujeito pesquisador, 

 
1 Legenda: 

(?) - trechos, expressões ou palavras ininteligíveis ou inaudíveis 

(...) - pausas curtas durante a entrevista 

(...) (...) - pausas longas durante a entrevista 

(int) - interrupção da gravação 

itálico - palavras ou espressões citadas em língua estrangeira 

“aspas” - citações, títrulos de obras ou palavras inexistentes oficialmente 
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mas um pesquisador, alternativo, eu diria assim pra você, que se fez às custas própria, 

nunca, nunca trabalhou em nenhuma instituição formal de pesquisa, etc., sempre foi um 

sujeito de espírito muito independente. E esse espírito muito independente ele transmitiu 

pra mim sem querer, né? Defato, eu vim embora pra Recife em 1960, eu fiz vestibular, 

me formei aqui em Recife, e, fiz um curso na época, logo depois de formado, que 

Frederico Ismael (?) era o diretor, que hoje trabalha aqui conosco, chamava-se CRIESP, 

era um curso de medicina preventiva que eu fiz inclusive junto com Eridan, não é? Era 

um curso de nível de mestrado, e nós fizemos esse curso de medicina preventiva, durou 

dois anos, lá no IMIP e era um representante de cada Estado brasileiro, era financiado 

pela SUDENE, e quando terminamos esse curso, eu fui embora pra, pra São Paulo, pra 

fazer minha Pós-Graduação em São Paulo do lado de clínica, quer dizer, eu entrei na área 

de medicina preventiva perdi dois anos na minha área de medicina preventiva, e depois 

fiquei naquele drama, porque eu sempre admirei muito papai como clínico e fui pra São 

Paulo terminar minha formação de clínico. Então já aí que tinha um contrassenso, perdi 

dois anos de vida pra ir pra São Paulo fazer formação de clínico. 

Bom, cheguei em São Paulo fora de época, sem nenhuma encomenda, sem nenhuma, sem 

nenhuma indicação formal nem indicação de ninguém. Cheguei no mês de junho e resolvi 

fazer um estágio em gastroenterologia. E em São Paulo foi meio complicado porque as 

coisas lá só funcionam, você sabe, com Q.I. - Quem Indica, né? E na verdade eu cheguei 

no meio do ano assim, mas consegui me ligar lá ao grupo do Hospital das Clínicas, o 

grupo de ponta em gastroenterologia. Mas, logo que cheguei em São Paulo tinha aberto 

um concurso, estava sendo aberto um concurso pra o Hospital dos Servidores do Estado 

de São Paulo. E eu resolvi fazer esse concurso. E pra minha surpresa passei em primeiro 

lugar. Era um concurso disputadíssimo, né, pra ser assistente da cadeira lá de 

gastroenterologia, passei em primeiro lugar, na frente de um uma porção de pessoas que 

estavam com uma formação já muito boa lá em São Paulo. E pra minha surpresa isso foi 

de encontro a toda, a toda a nata da gastroenterologia em São Paulo, né? Na época era 

Betarelli Pontes, que era, que era uns Papas da gastroenterologia lá e eram inimigos do 

Ari Fontoura, que era o, o indivíduo chefe da gastroenterologia do, da, do Hospital dos 

Servidores que era egresso também do grupo de Pontes, né? Então isso criou um 

problema sério pra mim, porque, politicamente o pessoal me chamou e disse: bom, você 

passou, então você não freqüenta mais aqui a cadeira de nenhum Instituto de Pontes nem 

o Hospital das Clínicas de São Paulo, não é possível um “troço” desses, eu passei porque 

eu estava precisando de passar, eu não tinha dinheiro, né? E estava precisando do 

emprego, mas não pode, etc., e isso me fez virar para o grupo de fígado, e criamos um 

grupo de fígado em São Paulo, né? Silvano (?), Marcelo, Luiz Caetano, eu,(?), etc., e 

criamos um grupo de fígado em São Paulo que até hoje permanece esse grupo de fígado, 

ligado a uma cadeira de clínica cirúrgica, tive que sair da cadeira de clínica 

gastroenterológica, né? 

Bom, durante esse período que eu estava em São Paulo fazendo fígado e fazendo 

gastroenterologia no Hospital dos Servidores, eu tive um acidente muito grave, me 

quebrei todo, etc., era solteiro, e então tive que voltar pra Campina Grande, porque eu 

fiquei com aboca amarrada durante um ano, quebrei minha boca toda e etc., e voltei, pedi 

demissão dos meus empregos todos e voltei pra Campina Grande, e isso forçou minha 

volta pra, pra, para o Nordeste. Na realidade, eu estava bem entrosado em São Paulo, não 

pretendia mais voltar. Mas com isso tudo eu tive que voltar, passei um ano tomando sopa 
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de canudinho, tal, não tinha como fazer isso lá em São Paulo, morando em São Paulo, né? 

Então voltei pra Campina Grande e, 71, é 71, e em Campina Grande fui ser professor da 

Escola de Medicina de lá de Campina Grande, fui coordenador do curso médico, da 

Escola de Medicina de lá e passei três anos em Campina Grande. Quando resolvi voltar 

pra Recife. Não me adaptei em Campina Grande, um meio pequeno, etc. apesar de a essa 

altura já ter uma Faculdade de Medicina, mas minhas raízes estavam mais aqui em 

Recife. Voltei pra Recife, fui convidado por Luiz Gonzaga dos Santos, que na época 

estava fundando o HEMOPE, pra trabalhar no HEMOPE, foi a primeira pessoa que 

entrou no HEMOPE. Organizei todo aquele laboratório do HEMOPE, etc., e trabalhei no 

HEMOPE até 1981. Quando tive que sair do HEMOPE por conta de(...) discussões 

políticas com Luiz Gonzaga, não estava de acordo com ele em algumas, algumas linhas 

que ele estava implantando no Brasil inteiro na época, Programa de Sangue Nacional, 

chamava-se Pró-Sangue. Não é? E eu não estava muito de acordo com algumas linhas 

que Luiz Gonzaga tinha colocado. E por conta dessas discussões eu pedi demissão, mas 

me dou muito bem até hoje, permaneço com uma ligação muito forte no HEMOPE, 

inclusive agora estou fazendo um trabalho lá de implantação de qualidade total no 

HEMOPE, mas resolvi sair do HEMOPE e passei um ano sem emprego. Foi quando 

Aggeu Magalhães era diretor daqui, estava precisando de criar um e incentivar um núcleo 

de imunologia, né, e me convidou pra ser, pra chefiar esse núcleo de imunologia, que na 

época já existia no, no Aggeu Magalhães chefiado por Dalaí, que por sinal, mulher de 

Luiz Gonzaga, desquitada por isso veio para o Aggeu Magalhães, não é, e era muito 

amiga minha. Mas, a coisa estava se arrastando, então Aggeu me pediu: “vem aqui dar 

uma força, você tá desempregado, tá sem fazer nada”, eu estava fazendo só consultório 

privado. E resolvi entrar. Fiz um projeto, na época não existia concurso, não é, as 

indicações eram puramente por indicação, mas não existia verba, não existia recursos na 

FIOCRUZ também na época, né? Então tive que fazer um projeto, fiz um projeto para o 

Banco do Brasil, financiado pelo FIPEQ, um projeto de antígenos parasitários, e através 

desse projeto de antígenos parasitários fui contratado porque eu consegui o recurso sobre 

o projeto de uns quase quinhentos mil dólares na época, consegui o recurso para a minha 

contratação e contratei algumas pessoas pra fundar esse núcleo de gastro(...), de, de 

imunologia que são pessoas hoje fundamentais aqui no Aggeu Magalhães. São Fred, filho 

de Eridan, né? GeruzaDhraer, Iara Gomes, não é? Ciro de, Montenegro, e contratei um 

grupo assim, que era pessoas recém-formadas, praticamente, mas pessoas que eu 

apostava não é, que não tinham formação acadêmica ainda, apenas eram recém-

graduados, nenhum deles tinham mestrado ainda, mas ao serem contratados influi o 

pessoal, o pessoal fez mestrado em bioquímica, todos eles fizeram mestrado em 

bioquímica, que era o mestrado melhor que tinha aqui, e todos hoje estão com doutorado 

já, não é? A exceção de Geruza que também tendenciou-se como eu pra um a área mais 

clínica e não prestou muita atenção no currículo. 

De maneiras que essa coisa foi evoluindo, isso foi em 1980, nós fundamos esse grupo de 

imunologia e começamos trabalhando, Iara formou-se foi pra, foi pra Paris e fez uma tese 

muito bonita em doenças de chagas, Fred foi pra Inglaterra, fez uma tese muito bonita é, 

em, em biologia molecular, relacionado com esquistossomose, e(...) no fim esse pessoal 

voltou, retornou pra cá, foi quando nós viemos pra cá em 1985 ou 86, eu não me lembro 

direito porque minha cabeça já não é essas coisas, não é? 
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Bom, e aqui nós começamos a montar, André foi o diretor e, começamos a mandar uma 

série de pessoas também pra o exterior e pra fazer, incentivando sempre o pessoal a fazer 

tese de mestrado, doutorado, formação, etc., conseguimos um projeto importante junto 

com (?) Hainner do CNPq., através desse projeto aí, conseguimos uma formação de 

recursos humanos importante, né, e nesses últimos dez anos, que foi essa fase que a gente 

aqui realmente o Centro, despontou. Eu diria assim, né, ainda é um Centro que tá 

precisando de muita coisa, mas hoje nós temos já um, um núcleo de recursos humanos 

importante, pessoas capazes de nuclear pesquisas, etc., graças a esse esforço que a gente 

fez na época. 

Bem, mas tudo isso deu muito trabalho a mim pessoalmente, e eu nunca tive condições 

ou nunca tive motivação maior pra fazer mestrado, doutorado, etc., é uma vergonha, eu 

sou pesquisador titular, mas não tenho mestrado nem doutorado porque não tive tempo de 

fazer mestrado, doutorado. Estou pensando agora, estou escrevendo justamente agora um 

projeto de tese para o fazer um, um doutorado, sem fazer mestrado, o pessoal me aceita, 

graças ao currículo que eu tenho. Mas nunca tive tempo de fazer mestrado, doutorado, 

apesar de ter, mil relações no mundo inteiro de pesquisa, etc. e ter conseguido mil 

projetos no CNPq., financiamento, etc. porque o pessoal reconhecia, né, entre aspas, na 

época a burocracia, a tecnocracia não era tão grande, reconhecia uma capacidade de 

pesquisa. Mas hoje, com a tecnocracia maior, e que, com que eu concordo, quer dizer, 

você ter um currículo é importante hoje em dia, então hoje eu sinto falta realmente desse 

mestrado, doutorado que eu não pude fazer por conta dessa condição toda né, primeiro 

essa confusão de vida, querendo mais ou menos imitar meu pai, vamos dizer assim, na 

época mais jovem, fazendo clínica e sempre me dividia entre clínica e pesquisa básica, 

né? Hoje eu resolvi não fazer mais clínica, não faço mais clínica, passei três anos 

afastado, quatro anos afastado como secretário adjunto de saúde do Estado, voltei no 

começo do ano passado, não é? E isso também foi um hiato na minha vida, mas foi 

importante pra mim pessoalmente porque aprendi muita coisa com isso, foi interessante, 

entrei no Governo do Estado e eu nem era, nunca fui de, funcionário público de Estado, 

nem coisa, mas entrei justamente na época da cólera, era uma crise muito grande no 

Estado, e fui convidado pelo governador, pelo, pra poder resolver o problema da cólera 

ou controlar pelo menos, fomos relativamente bem sucedido no Estado de Pernambuco 

foi importante pra minha formação, humana, eu vou dizer assim. 

 

AM - Por que? 

 

AC- Porque eu conheci o outro lado da bancada. Eu era um médico privado, dentro do 

meu consultório né, e, não tinha percepção do que é que comanda é, a vida, os destinos 

do pessoal que trabalha na área de saúde, não é, e(...) da, dessa vez que eu fui para o 

outro lado do balcão eu comecei a ter uma percepção completamente diferente das coisas 

é por isso que eu abandonei a medicina, não abandonei a medicina, a medicina privada, 

abandonei o consultório, não é? Tive uma série de desilusões fortes, amigos meus que eu 

acreditava, pessoas de alto nível, quando a gente tá do outro lado a gente sente a máfia 

que existe, não é, a, a, as coisas como são tratadas politicamente, como é que as pessoas, 

né, aparecem, etc., então tudo isso traz uma série de, de decepções. Mas é importante pra 

gente pela a formação da gente, né? Então realmente foi uma fase importante de minha 

vida, eu num, não gostaria de voltar atrás, mas não me arrependo de ter feito isso. Agora, 
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foi um hiato na minha vida em termos de pesquisa, foi um hiato aqui na minha carreira na 

FIOCRUZ, foi um hiato aqui na minha carreira no Aggeu Magalhães, e eu pretendo 

recuperar de alguma forma. Mas realmente, me deu algum prejuízo. Mas, tudo isso, quer 

dizer, HEMOPE(...) 

 

TF - (?) saiu daqui? Você saiu daqui foi pra(?) 

 

AC - Saí, e passei quatro anos. 

 

TF -Licenciado? (?) 

 

AC - Quatro anos porque eu estava como secretário, fui posto em disposição, né? Nós 

temos um convênio Secretaria de Saúde com a FIOCRUZ, né?(...) 

Mas tudo isso, quer dizer, esses altos e baixos, HEMOPE, Campina Grande, São Paulo, 

quer dizer, tudo isso são coisas que, né? Me fizeram, ter essa tendência que eu tenho hoje, 

de ser um cara mais ou menos independente, que não sigo muito à risca os, os conceitos 

ou as normatizações, né, de carreiras universitárias e, coisa desse tipo, mas que eu estou 

satisfeito de alguma forma, não é? Me deram essa condição de independência que eu 

tenho até hoje. Isso é uma coisa importante. 

Bom, isso é mais ou menos uma, uma síntese do que eu, do que eu tinha pra dizer a 

vocês. O que é que vocês gostariam mais de saber? 

 

TF - (?)você queria retornar à Recife, nos coloque essa questão agora com, com calma, 

(?)(?) 

 

AC - Bom, deixe-me ver. Então na infância, bom, eu tive uma infância, eu tive uma 

infância muito feliz, né, meu pai é um sujeito muito rigoroso, muito estudioso, como eu 

tinha dito, afinal não me incomodo de dizer, mas um sujeito extremamente rigoroso. 

Basta dizer que, eu estudei meu primário, meu curso primário inteiro dentro de casa, não 

é? Tinha uma professora que vinha nos dar naquela época o curso primário em casa. E fui 

fazer o exame de admissão, com mil e tantos alunos, com nove anos de idade, passei em 

primeiro lugar, então isso, de alguma forma, Ne, fui fazer exame de admissão naquele 

tempo com paletó e gravata, os outros tudo, mal vestido, eu paletó e gravata, então já foi 

aquela coisa meio chata. Mas aí descobri o mundo, né? Depois fiz o exame de admissão, 

comecei no colégio, descobri o mundo. E me tendenciei também a, até por esse meu 

temperamento independente, andei às turras com papai muito tempo, não é? 

 

TF - Descobriu o mundo, e o que era isso? 

 

AC - É, descobri o mundo porque eu vivia dentro de casa, trancado. Até o curso primário 

inteiro eu fiz dentro de casa. Eu tinha, como eu lhe disse, sou membro de uma família de 

sete, de sete pessoas, não é, e o mundo da gente em casa, papai criou o mundo particular 

em (...), papai tem a maior, a maior discoteca de música clássica que eu conheço até hoje, 

não é só na Paraíba não, que eu conheço até hoje no mundo inteiro. Sempre criou 

passarinho do mundo inteiro, a Austrália, o diabo, peixe, quer dizer, um sujeito que criou 

um mundo, Ne, tem uma casa grande, com terreno muito bom, criou um mundo dentro, 
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dentro de casa. Lê muito, etc., uma biblioteca imensa. Então ele, na cabeça dele, ele criou 

os filhos pra não fazerem parte daquele mundo que ele vivenciava em Campina Grande, 

que era uma cidade atrasada, do interior da Paraíba, etc. E isso evidentemente não deu 

certo. Não podia dar certo, né? Então tive lá algumas turras com meu pai. E quando tinha 

quatorze anos de idade, não, dezesseis anos de idade, um dia discutindo com um irmão 

meu, de brincadeira né? Dei um tiro no meu irmão e matei esse meu irmão, né? Que era 

um,um menino pintor, um pintor já tinha treze anos de idade, mas um pintor que já tinha 

exposto em Paris, etc., um, um pintor extraordinário. E a gente brincando com o revólver 

de papai, papai estava fora, dando aula em João Pessoa, que ele era professor da 

Faculdade de Medicina em João Pessoa, brincando, pensando que o revólver estava 

vazio, ele deu uns tiros em mim primeiro, eu dei um tiro nele e pra meu azar tinha uma 

bala na hora que eu dei um tiro nele, bateu nele e ele morreu. Então isso foi um 

desarranjo completo na família, Ne, a, a dizer, meu pai ficou completamente, até hoje ele 

nãorecuperou-se bem disso, profundamente deprimido, minha mãe também. E 

desarranjou a família todinha, não é? E aí eu vim embora pra Recife, no meio dessa crise. 

E também durante minha formação acadêmica toda eu fiquei completamente, Ne, 

desajustado, eu diria assim, por conta disso, eu fui pra psiquiatra, o diabo a quatro, 

porque eu não me conformava de ver uma família que era linda, de repente desmoronar 

por conta de um acidente que eu tinha participado. Hoje eu tenho absoluta consciência 

que foi, inconseqüentemente, né? Que eu não tinha responsabilidade, mas na época eu 

não me sentia assim, não é? Então isso tudo fez uma, uma modificação grande. Por outro 

lado(...), uma irmã minha que era brilhante, mais nova do que eu, formou-se em 

medicina, foi para Universidade de Harvad, quando estava na Universidade de Harvad 

com um outro irmão meu mais jovem, que esse era bem mais jovem do que eu, era o 

caçula da família, fez vestibular de medicina, passou em primeiro lugar, e... um mês 

depois suicidou-se, né? E essa minha irmã estava em Harvad fazendo doutorado de 

imunologia, era uma menina brilhante também, veio pra cá, por conta do enterro, etc. e 

passar um mês com meu pai e minha mãe que estavam a essa altura, mais emborcados 

ainda, né, e ela, morreu também durante essa viagem, Ne, teve um acidente e morreu. 

Então foram três irmãos mais jovens que morreu. Então a família desarranjou-se toda, 

hoje é que eles começaram a se recuperar um pouco, mas papai já com oitenta anos de 

idade, mamãe com oitenta anos de idade, continua a mesma pessoa, lê pra burro, discute 

pra burro, etc., mas isso sempre foi um, um rôlo na, na família da gente, na vida de 

infância da gente, isso é uma coisa que marcou profundamente, né, na infância da gente. 

Bom(...) 

 

TF - Mas veio pra Recife sozinho? Como é que foi essa volta? 

 

AC - Eu já tinha três irmãs que estudavam medicina aqui, as três mais velhas já 

estudavam medicina, né? Eu vim fazer vestibular, porque em Campina Grande não tinha 

Faculdade de Medicina na época. E fiquei aqui, não é? Mas sempre foi uma relação 

muito turbulenta que eu tive com minhas irmãs e meus pais por conta dessa coisa toda, 

hoje tenho uma relação maravilhosa. Mas uma relação turbulenta porque eu não me 

conformava, eu bebia muito e, coisas desse tipo de, de, de adolescentes que passa por um 

trauma desse tipo, Ne? Mas de qualquer forma, foi uma coisa que marcou minha infância, 

bom. E, que eu diria mais da época de, de juventude, aqui de Universidade?(...) 
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AM - Você morava com elas ou você morava na casa do estudante? 

 

AC - Morei no início, morei no início com elas, mas por conta disso também não deu 

certo, eu terminei indo morar, num, num, numa república de estudantes, uns amigos 

meus, né, e(...) morei ainda uns três anos lá e me, os três últimos anos de medicina morei 

no Hospital da Aeronáutica, naquela época existia um negócio de residente, estudante 

residente. entãomorava, morei lá, no Hospital da Aeronáutica durante três anos, que era 

muito bom pra formação, a gente morava dentro do Hospital, dava plantão, etc., então foi 

um período interessante. Bom, isso foi minha, minha fase de, de universidade, que eu 

diria mais (?) 

 

AM - É, é, você nessa época, quando você começou a trabalhar ou, fizeste teu curso de 

Medicina todo sustentado por teu pai ou tu já tiveste, quando começaste a te manter? 

 

AC - Não, não, não, eu, eu sustentado por papai na maioria das vezes, né? Durante esse 

período turbulento eu tive algumas vezes intrigado, passei, cheguei a passar três anos 

intrigado de papai sem receber dinheiro dele, ele mandava eu não recebia tal, eu tocava 

piano naquele tempo, tocava piano em boate, etc., ganhava dinheiro com isso, não é? 

Depois, fui morar no Hospital da Aeronáutica, era gratuito, tinha manutenção, casa, 

comida, roupa lavada, essa coisa e(...) dava plantão aí em clínicas de psiquiatria, clínica 

né, e ganhava alguma besteirinha, né? 

De vez em quando eu fazia as pazes, passa um ano numa boa, depois passava mais dois 

anos brigado de novo, essa coisa, meio turbulenta assim, mas de uma maneira ou de outra 

deu pra tocar o negócio, deu pra me formar, etc. E quando me formei, fui logo trabalhar 

aqui, tinha um amigo que tinha clínica em Boa Viagem, fui logo trabalhar como médico 

lá, fazendo consultório, aí deu pra eu me manter, já comprei meu primeiro carrinho, não 

é? com, com esse emprego, e durante o dia inteiro fazia esse, esse curso de me(...), esse 

curso de pós-graduação em Medicina Preventiva junto com Eridan que eram oito horas 

por dia (?) curso de dois anos, um curso muito bom por sinal, mas que não foi à frente 

porque na época a gente não tinha onde ser aproveitado em Medicina Preventiva, não é? 

Na época essa coisa era iniciante no Brasil, você só tinha duas opções: ou você entrava na 

Fundação SESP, né? Que hoje é a Fundação Nacional de Saúde ou, saía, e não tinha onde 

você trabalhar Medicina Preventiva, as estruturas estaduais e municipais não existiam 

naquele tempo. E a Fundação SESP era mais na área de saneamento, de coisa desse tipo 

que não era área de meu interesse maior, né? De maneira que eu tive que me afastar 

novamente da área de medicina preventiva e entrei na área de clínica. Quando fui pra São 

Paulo essa coisa(...) 

 

TF - (?)Campinas(...)  

 

AM - Campina.  

 

TF - Campina, você falou que tocava piano(...)é Campina Grande, a família toda foi, foi, 

foi formada com música ou foi só você? 
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AC - Foi. Foi, foi. Minhas irmãs até hoje. 

 

TF - Seu pai também tocava? 

 

AC - Não, meu pai não. Minha mãe, minha mãe era uma boa pianista na época, né? Tinha 

estudado até o décimo segundo ano de piano e ela foi quem ensinou a gente. Papai é 

louco por música, mas ele não toca nenhum instrumento. Ele adora música clássica e tal, 

sabe tudo, mas não toca nenhum instrumento. Mas como ele, eu acho que uma das coisas 

aproximou papai de mamãe já foi porque ela tocava muito bem piano, não é, e todos nós 

tivemos uma formação musical muito forte. Eu estudei piano até catorze, quinze anos de 

idade quando vim embora pra Recife, minhas irmãs estudaram a vida inteira, não é? 

Então tocava piano bem, antigamente. Larguei o piano completamente quando estava em 

São Paulo porque ou eu resolvia ser pianista ou ia ser médico e aí tinha que tomar uma 

decisão pesada né, que eu já tinha uma tendência pra boêmia, então resolvi largar o piano, 

larguei toda instrumento e passei trinta anos sem me aproximar de nenhum instrumento, 

hoje eu toco um pouquinho, mas de brincadeira, né? Mas então essa formação foi de, da 

família inteira, né? 

 

TF - Você fez o, o ginásio(...) 

 

AC - Em Campina Grande. Ginásio e científico, né? Na época num colégio estadual, né? 

Eram os melhores colégio que existiam antigamente, né? Fiz toda, toda minha, meu 

ginásio e científico nesse colégio estadual, né? Colégio estadual que tem em Campina 

Grande muito bom, era muito bom na época, hoje, tá meio acabado, como todo sistema 

público brasileiro na área de ensino, e era tão bom que eu vim embora de lá pra fazer 

vestibular aqui em Recife, passei em décimo quarto lugar entre mil e tantos alunos, sem 

fazer cursinho, sem maior problema, passei direto, sem, né? Porque o colégio era, 

realmente um colégio que preparava bem, na época. De maneira que(...) 

 

AM - Al(...), algum acontecimento assim, marcante na, como, na vida escolar, nesse 

período, algum fato(...) 

 

AC - Na vida escolar lá em Campina Grande que você fala? 

 

AM - Nesse período de, de ginásio e, e científico. 

 

AC - Olhe, teve vários, mas o fato mais marcante foi justamente essa coisa, meu irmão, 

esse acidente, eu estava na formação ainda com quinze anos de idade, né, então foi uma 

coisa muito marcante. Mas na época teve vários fatos interessantes, pra você ter uma 

idéia de, de como surgiu essa minha personalidade de pesquisador, meu pai quando eu 

tinha dez anos, meu me deu um laboratório completo. Eu montei um laboratório 

completo dentro de casa, então vivia lá misturando essa coisa de química, fazia foguete 

né, e, soltava foguete com capsulazinha, grilo dentro da cápsula com pára-quedas, 

foguete três-estágios, etc., e eu era muito amigo, tinha um amigo meu em Campina 

Grande, Agnaldo, foi diretor do ITEP muitos anos agora tá na Checoslováquia, que era 

um cara muito entusiasmado, muito pobre, mas muito entusiasmado com essas coisas, 
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muito estudioso nessas coisas, muito curioso, né, e a gente trabalha junto nesse 

laboratório, fazia foguete junto, aeromodelismo e coisa, vivia estudando astronomia, eu 

tinha um telescópio grande também que a gente vivia estudando astronomia, tanto que eu 

queria ser astrônomo quando era pequeno. Depois passei pra física nuclear. Resolvi fazer 

vestibular de Medicina quando estava no terceiro ano científico, eu ia fazer o ITA, né, me 

preparei pra fazer o ITA e Agnaldo terminou fazendo o ITA, esse meu amigo, e eu estava 

me preparando pra fazer o ITA, quando foi, aconteceu esse acidente com meu irmão 

resolvi fazer medicina até pra eu tenho impressão que fui tendenciado pra medicina não 

pelo meu pai, não é? Mas, mas porque eu sabia que ele ia ficar muito feliz se eu fizesse 

medicina. E como tinha acontecido esse acidente muito recentemente comigo, quando eu 

estava no terceiro ano científico, esse negócio com o meu irmão, eu acho que me 

tendencieipra medicina por conta disso. Não me arrependo não hoje, hoje eu sei que 

gosto mesmo da área biológica, mas o que eu queria fazer era física nuclear e(...), não é? 

Então essa coisa me tendencioupra isso, mas eu tinha na infância durante toda juventude 

essa coisa de pesquisar, de brincar com ciência, né, com(...) lia muita Filosofia, Teologia, 

já porque eu via papai fazendo essas coisas todas. Então tive uma formação humanística 

pesada, por conta dessa formação que eu tive em casa, não é? Isso me fez entrar aqui e 

curiosamente eu sempre fui um cara apolítico. Completamente apolítico, mas um pouco 

anarquista, já por causa desse temperamento do meu pai, não é? Um anarquista 

consciente, então nunca entrei em grupos políticos maiores nem na minha vida estudantil 

de secundário, nem na minha vida estudantil universitária. Sempre fui um cara meio do 

contra, não é? fui preso durante a Revolução, essa coisa toda, sempre participava de, de 

movimentos estudantis de massa, etc., fui preso quando estava no Hospital da 

Aeronáutica acusado de ser comunista da linha chinesa, passei quinze dias preso, porque 

estava lendo um livro Mao-Tsé-Tung no cassino dos oficiais, você imagine naquele 

tempo, um livrozinho, um livro vermelho das poesias de Mao-Tsé-Tung. E são coisas 

interessantes que aconteceram na vida da gente. Mas, eu nunca me fixei formalmente 

num partido político. Sempre fui contra os partidos de esquerda, radicais e contra os 

partidos de direita, né, então sempre fiquei naquela, naquele jogo ambíguo, e isso não me 

fez bem na vida, não é? você não ter uma definição partidária, um troço que me faz mal, 

você fica sempre mal olhado por todo mundo, né, isso acontece comigo até hoje. Então 

fui pra esse governo de Joaquim Francisco, por exemplo, fui secretário adjunto, e fui 

convidado, curiosamente, quando cheguei lá e disse, Governador, não votei no senhor. 

Não gosto do senhor porque eu não gostava dele, achava ele arrogante, presunçoso, etc., 

disse olha, não estou convidando o senhor porque votou em mim ou deixou de votar, eu 

estou com um problema sério, quero que você o resolva, já tive as melhores notícias a seu 

respeito, etc. e de fato fui trabalhar lá e me dei bem com ele. Ele tem uma maneira de 

trabalhar interessante, mas não tenho partido político até hoje, não me filiei a nenhum 

partido político, não tenho política partidária, embora seja político, como todos nós 

devemos ser, né, mas sem política partidária.(...) 

Que mais que eu diria a você da época de estudante universitário? bom, época de 

estudante universitário foi essa coisa como eu lhe disse, eu era um estudante, eu estudava 

bastante, mas não estudava, não era nenhum cobrão, né? Eu tenho uma irmã que formou-

se comigo, Valéria, que trabalha, é cardiologista em São Paulo hoje, casada com (?) Cruz, 

são dois cardiologistas de grande nome no Brasil e no exterior. Valéria sempre foi a 

primeira de turma, passou no primeiro lugar no vestibular junto comigo, eu passei em 
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décimo quarto ela passou em primeiro, você vê a diferença e ela sempre foi laureada de 

turma até se formar. E eu, passei, nunca perdi um ano na vida, mas passava brincando, 

não é? E eu gostava muito de tocar piano, era boêmio, farrava muito, tocava violão, 

piano, essa coisa, cantava em boate, essa coisa toda, né? E então isso me fez ter uma 

formação bem diferente de minhas irmãs porque eu convivia com essa turma de artistas, 

essa coisa, trabalhava em teatro, em teatro popular do Nordeste aqui que a gente fundou 

essa coisa toda. Uma coisa interessante, gostosa, mas que, já hoje revendo essa coisa 

toda, me dá satisfação, não é? Não foi uma vida árida que eu tive, não é?  

Que mais que eu diria a você da época de universidade, meu Deus? Não tem mais nada 

pra dizer. 

 

AM - Alguma coisa desse, desse período de teatro, da boêmia, esse foi um período muito 

rico em Recife, né? Teatro de Amadores(...) 

 

AC - Olhe, não era Teatro de Amadores, é Teatro Popular do Nordeste, era um teatrinho 

que tinha ali na Conde da Boa Vista(...)  

 

AM - T.P.N.  

 

AC - T.P.N., não é? E nós tínhamos um grupo, eu e o Zélia Barbosa, Zé Dália, não é, era 

um grupo pesado, Teca, aquela menina Teca Calazans, cantava, bossa-nova, naquela 

época era um grupo, era um grupo forte, e nós tínhamos, nós chegamos a alugar uma 

casinha onde hoje é o Janga, naquele tempo chamava-se Enseadinha, uma casinha na vila 

de pescador. E todo esse pessoal do movimento de bossa-nova do Brasil vivia lá na 

casinha passando final de semana Gilberto Gil, Caeteno Veloso, Elis Regina, esse pessoal 

vinha, passava, quando ia dar um show ia lá na casinha da gente, ficava lá um fim de  

semana tocando violão e cantando, e foi uma época rica realmente, né, foi uma época 

que, eu tenho pena hoje dos meus filhos porque não vivenciam aquela época de riqueza 

cultural que a gente tinha no país naquele tempo, né, a gente era o fã daquela coisa, da 

música popular brasileira, né, da coisa da bossa-nova que isso pouco a pouco foi se 

acabando, o que é uma pena porque no resto do mundo existe, no Brasil não existe mais, 

não é? Mas foi uma época muito rica, de experiências pessoais, experiências políticas 

também, não é? Naquela época a gente era muito visado (?) ligado a Dom Hélder 

Câmara, vivia lá conversando, é, é a época da efervescência política de 1968, época do 

auge da repressão, não é? Então foi a época que eu conheci pessoas muito interessantes, 

apesar de eu não ser filiado politicamente a nenhum partido, mas participava de toda essa, 

essa coisa por causa de minhas ligações artísticas, vamos dizer assim. E eu comungava 

até certo ponto com as idéias das pessoas. Mas não me filiava poli, politicamente porque 

eu não, não tinha um pensamento radical, não era fanático pelo, pelo socialismo, coisa 

desse tipo. Mas foi uma época bem interessante. 

 

TF - Você foi preso nessa, nessa (?) 

 

AC - Fui eu. Curiosamente eu fui o primeiro preso da Revolução, porque eu estava 

bebendo num, num bar lá, na, na(...), como é que se chama aquele, aquele parque que tem 

ali em frente a Escola de Direito? 
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AM - Treze de Maio? 

 

AC - Treze de Maio. E o Treze de Maio tinha na época, muito curiosa essa história 

porque o Treze de Maio tinha nessa época uma, uma cabana que se chamava La Cabana, 

não era? que era um barzinho, né, e eu estava lá tomando umas e outras com uns amigos 

meus na noite da, da pré, na noite da véspera da repu, da Revolução, não é? e quando 

saímos do bar duas, três horas da manhã, a pé, porque na época não tinha carro ainda, né, 

saímos andando ali pra ir pra casa, estava a praça qualhada de, de soldados deitados no 

chão com metralhadora, isso quatro horas da manhã sei lá. E quando a gente foi saindo, 

que diabo é isso? tanque de guerra, e a gente sem, sem ter noção do que era, né? E passou 

um grupo de, de, de soldados marchando, na calçada, e eu na brincadeira, eu e Ventura, 

um colega meu, que formou-se comigo, saímos marchando atrás dos guardas, ora, foi o 

suficiente pros cara já prender a gente, né, já. Passamos a Revolução já, já preso no 

quartel da Visconde de Suassuna, né, passamos três dias presos, depois soltaram a gente, 

viram que era brincadeira, veio um coronel falou conosco, não a gente estava brincando, 

não sei nem o que tá havendo pô, e no fim terminaram soltando a gente. Bom, isso foi no 

início da revolução. E durante o período que morei na, na, na Aeronáutica, né, foi, houve, 

houve, a Revolução, a fase de repressão, depois as coisas amainaram um pouco e 

recrudesceu a, a, a repressão mais ou menos em 67, 68, nessa época, eu era estudante, 

morava no Hospital da Aeronáutica, e, vivia discutindo com os oficiais que eram amigos 

meus todos, o diretor do Hospital inclusive, coronel Silas muito amigo meu, e eu vivia 

discutindo política com eles, eu era contra tudo, tudo isso que estava acontecendo, aquela 

coisa toda, porque tinha já algumas, algumas pessoas que estavam de olho em mim 

achando que eu tinha uma formação meio socialista. Quando me descobriram um dia eu 

lendo esse livrinho de poesias de Mao-Tsé-Tung e quem me descobriu lendo isso foi um 

major que tinha lá que não gostava de mim, major Valdemar, que era um dermatologista. 

 

TF - Já Estava, no, no(...) 

 

AC - Isso eu estava, era estudante universitário ainda, né, no fim do meu curso. 

 

TF - Já estava na residência? 

 

AC - Não. Eu residia no Hospital da Aeronau(...) não era residência médica. 

 

TF - Ah! Você não fazia residência? 

 

AC - Residia como estudante, né? Tinha lá uns cargos de residente como se estudantes 

chamassem (?), pra ajudar no plantão, essa coisa. E nessa altura, esse cara me fez uma 

denúncia, esse cara era o secreta, toda unidade de, de, de, de exército, forças armadas 

tinha um negócio que chamava-se secreta A2 ou A1, um troço desse tipo, nem o próprio 

diretor do Hospital sabia quem era o secreta, era esse cara, esse cara fez uma denúncia 

pra mim, pro alto comando lá em Brasília, não sei, e veio uma ordem pra eu ficar preso, 

Dr. Silas que era muito amigo meu, coronel Silas, que era o diretor, chegou pra mim, 

disse: “olha, você tem que ficar preso, veio uma denúncia de Brasília que você é 
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comunista da linha chinesa”, por causa desse livro de Mao-Tsé-Tung, foi uma coisa 

engraçada, né? 

E eu sei que passei quinze dias preso, preso assim, não fui torturado nessa época não, 

preso localizado sem sair do quartel. E meu pai teve que ir à Brasília, São Paulo, Rio, 

falar com tudo que era brigadeiro, e terminaram, me tirando da prisão, mas eu fiquei sujo, 

com meu, com meu, com meu currículo, como comunista da linha chinesa até 1976, pra 

você ver, eu fui tirar um passaporte em 70 não pude tirar porque estava, constava que eu 

era comunista da linha chinesa, né? Fazem parte das histórias, depois, aí, essa coisa, foi, 

foi o período que (?) com a abertura e essa coisa desapareceu, nunca mais eu ouvi falar 

não, mas foram coisa curiosas assim, né?(...) 

Que mais da época de, de estudante universitário? É mais ou menos isso mesmo, né? Foi 

quando eu fui pra São Paulo, em São Paulo, como eu lhe disse, me intriguei de música 

porque, eu morava solteiro e com, com essa tendência que eu tenho pra música, São 

Paulo é a capital da música no Brasil, não é, então eu passava o dia no Hospital das 

Clínicas, no Hospital dos Servidores, fiz concurso logo que cheguei, metade do dia eu 

ficava no Hospital das clínicas, de manhã e de tarde nos Servidores, de noite nas boates, 

tocando piano e, cantando etc., até cinco horas da manhã, até que, comecei a definhar 

mesmo, porque lá era dureza, eu tinha que ir de manhã cedo mesmo tá lá trabalhando, e aí 

tive que tomar uma decisão ou música ou, medicina e, foi uma decisão difícil pra mim, 

mas eu me intriguei da música, passei trinta anos sem, tocar nada de música, etc. 

 

TF - Ainda lá em São Paulo você tomou essa decisão? 

 

AC - Ainda.(int) 

 

 

Fita 1 - Lado B 

 

 

AC - Esse acidente, me quebrei todo, nesse acidente na noite de ano novo no Rio de 

Janeiro, e tive catorze fraturas completas na mandíbula, minha mandíbula veio parar aqui 

e tal, então, e passei um ano me operando, né, tem uns pedaços de platina por aqui, com a 

boca toda amarrada, então não podia, solteiro, não tinha como fazer, a comida que eu 

precisava, todo amarrado tinha que comer sopinha sem, sem nada, era um caldozinho 

mesmo. Então tive que voltar pra Campina Grande, mas nessa altura a gente se lembra da 

mãe, a mãe e as empregadas de casa, o jeito foi voltar pra Campina Grande mesmo. E 

voltei pra Campina Grande, casei na Paraíba, não é, e, depois vim pra Recife em 1976, 

como eu lhe disse. Voltei pra Recife, teve uma influência nisso também, em Campina 

Grande eu estava bem, Campina Grande tinha uma clientela muito boa, uma cidade do 

interior, você não conhece, talvez eu, ele conheça(...) 

 

TF - Você ficou em clínica(...) 

 

AC - É, em clínica geral. 

 

TF - Em consultório particular? 



                                                                                                     
 

17 

 

 

AC - Consultório particular. E fui pra Faculdade de Medicina, a Faculdade de Medicina 

de Campina Grande foi fundada pelo meu pai, né? Quando eu cheguei lá, estava a 

Faculdade, tinha existia já há dez anos e me convidaram pra ser é(...) chefe do 

departamento de clínica médica e, e logo me convidaram pra ser coordenador do curso 

profissional, estava havendo uma reforma no curso clínico, no curso profi, 

profissionalizante já na segunda parte do curso médico e eu promovi essa reforma toda 

era um currículo muito interessante. Era uma experiência piloto, não é,baseada na 

Universidade de Stanford e na UNB em Brasília, então era um, um troço muito 

apaixonante. 

Mas logo que entrei na Faculdade, pouco depois disso, começou uma politicagem lá em 

Campina Grande, eu resolvi sair também da Faculdade, meu pai já tinha saído, e uma 

politicagem lá com o diretor, um grupo que tinha lá, etc., eu, desisti, me decepcionei, né, 

foi uma das coisas que me motivaram pra vir pra Recife, né, porque eu não queria ficar só 

em clínica privada e, em consultório, eu nuca tive essa tendência de clínica privada. 

 

TF - Sua esposa também era médica? 

 

AC - Não, minha esposa era novinha quando eu casei, tinha dezoito anos, eu fiz ela se 

formar em, ela se formou em Farmácia Bioquímica, depois trabalhou no HEMOPE e fez 

a formação dela, tem uma formação na área de biologia também, não é, mas quando eu 

me casei ela tinha dezoito anos, dezenove anos de idade, ainda não tinha nenhuma 

formação não. Pronto, e(...) 

 

TF - Aí você veio pra Recife? 

 

AC - Vim pra Recife, fui pro HEMOPE, como eu lhe disse, né, aqui fiquei no HEMOPE 

também era tempo integral, eu sempre tive um emprego só, nunca tive negócio de dois, 

três empregos, não é, e fiquei no HEMOPE sempre com um consultório de tardezinha. 

 

TF - O HEMOPE era do Estado? 

 

AC - O HEMOPE era do Estado já. Nasceu já como a Fundação Estadual não é, na época 

era uma Fundação, o pessoal não era estatutário, então o HEMOPE funcionava muito 

bem por conta dessas características, tinha autonomia de gestão, autonomia financeira, 

etc., depois(...) 

 

TF - Era ligado à Secretaria do Estado mesmo com autonomia, não era isso? 

 

AC - Mesmo com autonomia, era uma Fundação ligada à Secretaria Estadual de Saúde, 

mas era uma Fundação, com autonomia de gestão, autonomia de plano de cargos e 

carreiras, etc., todo mundo trabalhava em tempo integral no HEMOPE obrigatoriamente. 

Com a coisa da constituinte foi que o HEMOPE caiu muito, porque todo mundo entrou 

no quadro de estatutário, hoje todo mundo trabalha quatro horas só, então teve que 

duplicar o quadro de pessoal, perdeu-se(?) o, o salário do pessoal passou a ser um salário 

quase que de funcionalismo público, tem um pequeno diferencial, mas é um salário muito 
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inferior ao que era na época, então o pessoal já não trabalha com aquela, com a fama, o 

HEMOPE foi uma, foi uma estrutura interessante no Brasil, né, eu participei desde o 

início, era, era realmente um Centro modelo pro Brasil em hemoterapia, e foi do 

HEMOPE que(...) 

 

TF - Por que você se especializou em hemoterapia? 

 

AC - Não, não me especializei em hemoterapia, eu sempre tive uma formação, em 

Campina Grande na época, nós precisávamos, papai trabalha muito hematologia, era uma 

das, das cachaças de meu pai, vamos dizer assim, na área de medicina, endocrinologia e, 

ele sempre foi, muito, gostava muito de hematologia, endocrinologia e cardiologia. E pra 

fazer hematologia ele fazia muito bem, tanto que a clientela de Recife ia lá em Campina 

Grande pra ter diagnóstico de leucemia, na época era um dos diagnósticos mais difíceis, 

papai era quem fazia os diagnósticos, mandava de volta, etc. 

Mas pra gente trabalhar com pessoal de hematologia, precisava ter a estrutura de de 

hemoterapia, que não existia em Campina Grande, né, existia um banco de sangue muito 

vagabundo lá, que a gente não conseguia tratar um doente leucêmico, você não tinha 

como dar produtos hemoterápicos que o doente precisava, transfusão de plaquetas, 

transfusão de, de glóbulos brancos, coisa desse tipo, e isso nos forçou a montar um 

serviço de hemoterapia, então nós montamos lá na clínica de papai, eu montei com ele 

um, um pequeno banco de sangue, com essas características, não era pra exploração 

comercial, mas pra dar suporte aos doentes que precisava tratar, não é? E com isso eu li 

muito, estudei muito, eu e ele etc., fui ao exterior, vi alguns serviços, etc., então 

ganhamos uma experiência muito grande em hemoterapia, por conta disso, apesar de eu 

não fazer hemoterapia, mas montamos esse serviço e eu era o chefe, era o diretor 

científico e etc. 

Então quando vim pra Recife, Gonzaga sabia disso, Gonzaga na época era o diretor do 

HEMOPE, foi quem fundou o HEMOPE, e dava algumas aulas em Campina Grande de 

Hematologia, também na Faculdade de Medicina, convidado pelo meu pai inclusive. 

Quando cheguei em Recife Gonzaga disse: “você tá em Recife, você vai me ajudar a 

montar o Centro aqui” e aí foi que eu entrei no HEMOPE, nesse viés, mas eu fazia clínica 

e até hoje eu tenho uma formação de clínica, nunca fui especialista em hemoterapia. Mas 

montei todo serviço, passei muito tempo trabalhando hemoterapia, lá nesse serviço e isso 

me tendenciou a imunologia, né, que de alguma forma é ligado à hematologia né, e foi 

graças a isso que eu terminei na imunologia e que na realidade eu já gostava muito 

porque quando eu tive em São Paulo, como eu lhe disse criamos esse grupo de fígado em 

São Paulo, e eu era responsável pela área de imunologia na área de transplante de fígado, 

etc., o responsável pela área de imunologia era eu nessa época. Então eu estava iniciando 

ainda. 

Essa minha irmã formou-se dois anos depois de mim, essa que eu lhe falei, que, que 

faleceu num acidente e, trabalhava em imunologia, já trabalhava imunologia, né, e 

tendenciada por mim, pela minha formação, mas ela avançou muito mais porque ela não 

fazia clínica, ela fazia só imunologia no laboratório, e foi para os Estados Unidos, fez um 

bonito curso nos Estados Unidos, fazia Universidade de Harvad com um dos melhores 

imunologistas do mundo que eu conheci, fui lá visitar, etc. Então tudo isso me tendenciou 

também pra imunologia, não é, por isso que eu montei, fui convidado por Aggeu, pra 
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montar o serviço de imunologia aqui. Essa minha irmã também, na época de formação 

dela, ela formou-se aqui, trabalhava com Aggeu Magalhães, que na época gostava um 

pouquinho de imunologia, mas não entendia bem, Aggeu é patologista, não é, e minha 

irmã era quem fazia a parte de imunologia com Aggeu. E foi graças a isso que eles 

vieram me conhecer e sabiam que eu também era da área de imunologia e me convidou 

quando saí do HEMOPE pra vir montar o serviço de imunologia no Aggeu Magalhães, 

não é? 

 

TF - E tinha alguma relação tua aqui no, no Aggeu com imunologia, com a 

Universidade? Como é que era(?) 

 

AC - Não, não, não. A Universidade nós, nós funcionávamos completamente à parte da 

Universidade, na época o Aggeu Magalhães funcionava lá na cidade, na, na rua do 

Espinheiro e nós não tínhamos nenhuma relação com a Universidade formais, né? Nós 

tínhamos algumas relações é, por exemplo, quem, quem convidou André pra trabalhar 

com... conosco foi eu, na época lá ainda no Aggeu Magalhães na rua do Espinheiro, 

André era da Universidade puramente, mas a gente estava interessado em estudar alguma 

coisa da imunologia de insetos, então convidei André, já fui indicado André por Iara, que 

Iara tinha a formação dela com André. Quem convidou Hélio Coutinho a trabalhar no 

Aggeu Magalhães fui eu também, né, na época eu já tinha nesse, nesse, nesse projeto de 

doenças parasitárias que consegui com FIPEQ, Banco do Brasil, tem algumas áreas que 

me interessavam em microscopia eletrônica com Hélio Coutinho e aí foi que a gente. Mas 

isso eram amizades pessoais, né? Era coisa da fonte de trabalho, de parcerias, etc. mas, 

sem nenhuma relação formais com a Universidade. 

 

TF - E conseguiu(?) 

 

AC - Também não. O, o Aggeu Magalhães não tinha nenhuma relação com a Secretaria 

Estadual de Saúde. O Aggeu Magalhães era do DNERU antigamente, passou a ser da 

FIOCRUZ já na década de 70 e não tinha nada a ver com a Secretaria de Saúde. 

 

TF - Nem informal vocês tinham alguma relação(?) 

 

AC - Não, na época eu não tinha nenhuma, né? Algumas pessoas tinham(...) como? 

 

TF - Respondendo demandas da Secretaria? 

 

AC - Algumas pessoas tinham. Como eu trabalhava, como eu fui convidado pra área de 

imunologia, que não tinha nada a ver com a Secretaria, eu realmente não tinha nenhuma 

relação maior, mas algumas pessoas tinham, pessoas que trabalhavam em chagas, o 

pessoal da esquistossomose, Frederico, Eridan tinha alguma coisa, Eridan, nem tanto que 

Eridan já trabalhava na área de modelo de desnutrição. Mas tinha Altamires que 

trabalhava nessa, nessa área, tinha algumas pessoas lá que trabalhavam, com algumas 

relações com a, com a Secretaria Estadual e com a Fundação Nacional de Saúde, Célio 

que fazia parte de peste e etc. Esse pessoal era muito(...) o Aggeu era muito mais ligado à 

Fundação Nacional de Saúde até pela personalidade de doenças endêmicas etc., que na 
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época era só Governo Federal, Governo Estadual tinha muito pouco interface com as 

doenças endêmicas, não é? A interface pra doenças endêmicas sempre foi a Fundação 

Nacional, que na época era Fundação SESP e SUCAN, não é, o SUCAN era quem fazia 

as campanhas de filariose, então era sempre Governo Federal. E como nós éramos 

Governo Federal, também a gente tinha mais ligações com o Governo Federal. Secretaria 

eram menores, porque a Secretaria num tinha esse, não tinha interesse na área de doenças 

endêmicas, ficava tudo na área de governamental, federal, não é. Mas existia algumas 

pessoas que tinham alguma relação como eu estou te dizendo, eu não tinha pessoalmente 

porque eu, não era minha área, né, não era minha praia, entendeu? Então as relações 

foram mais depois, mais com a Universidade, aí sim, quando a gente montou o grupo de 

imunologia, a gente começou a dar umas aulas na Universidade, vinha alguns estudantes 

pra fazer teses de mestrado e etc., pediam orientação, essa coisa a gente começou for... 

formando mais uma, uma ligação, com a Universidade Federal, foi quando a gente veio 

pra cá, né? E que foi uma história meio tormentosa a vinda pra cá, você já deve conhecer 

não é, então eu não vou falar, mas foi quando nós fizemos(...) 

 

TF - Fale. 

 

AC - Não! Você já conhece, foi uma história tormentosa porque foi pegado de surpresa 

por Aggeu, Aggeu fez um acordo que a gente não estava conhecendo, e na hora foi que a 

gente conheceu esse acordo, na hora que a gente já tinha praticamente, eu fiz o projeto 

desse prédio todo, eu com arquiteto, passado todo o dia vinha visitar isso aqui, Aggeu não 

tinha vinha, não tinha tempo, etc. Quando estava tudo pronto, aí Aggeu disse: “não, parte 

de lá é da universidade”, aí matou a gente, né? E isso, isso foi um troço, foi uma crise na, 

na existência do Aggeu Magalhães muito forte, na época né? Eridan estava presente nesse 

dia também, pegamos uma briga, eu queria dar em Aggeu, foi uma confusão nesse dia 

muito grande, não é? 

Mas enfim, viemos pra cá e hoje temos relação boa com a Universidade. Apesar dessa 

relação, por conta dessa, desse período tormentoso, nunca foi uma relação muito 

aproximada, a gente tem uma relação boa com algumas pessoas do LIKA, por exemplo, 

que é outro laboratório da Universidade, pessoalmente, e institucionalmente a gente não 

tem relação, é uma coisa curiosa, ainda a semana passada eu estava comentando com 

Eridan no Almoço, é a coisa tão curiosa, que na hora do almoço, as pessoas do LIKA 

senta nas suas mesas, o pessoal do Aggeu senta em outras mesas, você não sente a 

miscigenação, sabe, houve esse(...) 

 

TF - Refeitório único? 

 

AC - No refeitório único todo mundo almoça na mesma hora, Apesar da gente ter amigos 

pessoais lá, mas a gente sente que o pessoal do Aggeu, o pessoal do LIKA senta em 

outras mesas, é um negócio curioso, né? É(...) muito mais emocional isso, mas a 

tendência é natural é isso vai se acabar, as pessoas começam a se formar de lá e de cá, os 

estudantes vão estabelecendo ligações, hoje a gente já tá com outra convivência, mas no 

começo foi uma convivência meio difícil, e algumas pessoas mais antigas ainda tem essa 

coisa na cabeça, não é?(...)  
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TF - Eu queria que você falasse um pouco, (?) (?), é que você falasse um pouco sobre 

essas gestões que você pegou no Aggeu Magalhães. 

 

AC - Bom, eu, eu sou novo no Aggeu Magalhães, né, eu entrei no Aggeu em 1981, no 

fim de 81, então a única gestão que eu peguei no Aggeu antigo foi a gestão de, de, de 

Aggeu Magalhães Filho, né, Aggeuzinho foi diretor até que eu entrei pra cá. Quando veio 

pra cá foi André Furtado que foi o diretor não é, e André foi diretor até antes de Eridan, 

num teve outra gestão, só teve de Aggeu, de André e de Eridan. 

A gestão de Aggeu foi uma gestão, eu diria a você muito fraca, porque Aggeu trabalhava 

pouco, Aggeu era mais ligado no laboratório dele e, e na época também o Centro de 

Pesquisa era lá na cidade, uma casinha pequena, uma coisinha muito familiar, né? Foi 

quando a gente veio, foi quando a gente fez o projeto pra cá, esse projeto pra vir pra cá, 

nasceu comigo, com Wanderley Noninho lá do Rio de Janeiro, nós foi quem fizemos o 

projeto, mandamos pra Caixa Econômica, sempre foi financiado com dinheiro do Fundo 

de Ação Social, FAS, nós conseguimos esse recurso e, e durante três anos minha vida no 

Aggeu Magalhães praticamente foi montando essa coisa aqui, né? Eu entrei em 81, em 83 

já começamos a fazer o projeto da que é até 86, quando a gente se mudou pra cá. Então 

praticamente foi um período de(...), planejamento e pra cá, compra de equipamento, 

arranjar recurso pra comprar equipamento, recurso na Caixa Econômica Federal pra 

terminar o prédio, comprar móveis, esses móveis lá de baixo fui eu que desenhei tudo 

com arquiteto, eu vivia aqui todo dia, então foi um período, né, e Aggeu não se envolvia 

muito nisso, até pelo temperamento dele, ele tem cara(...) um temperamento,  muito 

recatado, muito tranqüilo, muito humilde, pessoa muito boa, mas, por temperamento ele é 

assim. 

Quando nos mudamos pra cá foi a época que também houve uma mudança aqui na 

FIOCRUZ, Arouca assumiu e André foi convidado pra ser diretor, André não era da 

FIOCRUZ na época, era só da Universidade. Mas trabalhava já comigo e Hélio também 

lá no Aggeu antigo, numa série de trabalhinhos que a gente tinha de imunologia de 

inseto, etc., André foi convidado e convidou Hélio pra ser vice-diretor. E isso foi uma 

coisa muito boa pro Centro, André fez uma gestão extraordinária pro Centro que André é 

um cara muito organizado, tem uma visão muito na formação de recursos humanos, então 

a gente casou muito certinho, né, e foi uma época, eu diria, áurea do Aggeu Magalhães, o 

Aggeu Magalhães explodiu, na época de André e Hélio. Explodiu por conta dessa força 

que ele fazia no recurso humano, praticamente quem dirigia era eu, André e Hélio, né? 

Então a gente vivia junto fazendo projeto pro CNPq., o diabo, botando, incentivando o 

pessoal a sair, fazer curso de mestrado, doutorado, etc., e foi uma época muito boa do 

Aggeu Magalhães. E eu agora pegamos a gestão de Eridan que eu, também estava fora, 

né, eu estava na Secretaria de Saúde do Estado, quando cheguei Eridan já era diretora, 

estava gestão muito boa, Eridantá terminando de sair, estava projetado, estava tudo, essa 

parte nova que é uma necessidade essa expansão, né, agora a gente tá mais numa fase de 

expansão de recursos humanos, tivemos esse boom! na época de André, agora é uma fase 

mais de arrumação de casa, arranjar espaço pra esse povo que voltou com doutorado, que 

tem que fazer núcleos, tem que, né, e a gente estava sem espaço. Então a época agora é 

mais de arrumação da casa, não é? E(...) as instituições são assim mesmo, cíclicas, não é, 

você arruma, ajeita o pessoal, depois arruma a casa, depois ajeita mais pessoal, arruma de 

novo a casa e, tem que funcionar dessa forma mesmo. 
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De maneira que a gente tá numa época muito boa, eu acho que tanto a gestão de André, 

como a gestão de Eridan foram duas gestões muito boas até agora. 

 

AM - A impressão que eu tinha era que o, a construção desse prédio e todo, todo, todo 

esse investimento aqui, tinha sido financiado com o Governo japonês(...) 

 

AC - Não, não. O Governo japonês não financiou nada aqui. A única coisa que o 

Governo japonês financiou a JAIKA foram os equipamentos do lado do LIKA, só. Não é, 

e algumas bolsas que eles deram pro pessoal do LIKA, na época eram quarenta bolsas. O 

negócio foi tão chocante pra gente, basta dizer que, pelo que Aggeu contava na época, né, 

o LIKA ia financiar bolsa, formação de recursos humanos etc., tinha quarenta bolsas 

disponíveis, nós nunca mandamos ninguém do nosso, do nosso, da FIOCRUZ pra o Japão 

através dessas bolsas. Na hora que a gente mudou-se pra cá (?) as bolsas são todas da 

Universidade. Então foi, sabe, a gente se sentiu traído. 

 

TF - Da Universidade ou do LIKA? 

 

AC - Da Universidade e do LIKA, dali pra lá, né? 

 

TF - Nessa, nesse acordo o LIKA ficou dentro da Universidade? 

 

AC - É. O LIKA era da Universidade já. Era um convênio. Nós entramos aqui através, 

porque esse convênio da JAIKA, a JAIKA chegou aqui em 1981 ou 82 e fez um convênio 

com a Universidade pra botar microscopia eletrônica e etc., e deram, cederam uma área 

pra, pra esse convênio da, da Universidade com a JAIKA, me parece que era o sétimo 

andar do Hospital das Clínicas, e quando os japoneses vieram, aí não gostaram do local 

porque, por conta dos elevadores e etc., vibra então prestava pra microscopia eletrônica, 

então ficou aquele rôlo e, a Universidade estava pra perder esse convênio, foi quando 

Aggeu teve a idéia salvadora de formar um convênio tripartido- Universidade Federal, 

FIOCRUZ e JAIKA, não é, Universidade de (?) na época, pra gente fundar um Centro 

aqui que seria as três coisas funcionando em conjunto. Então a idéia era essa e a gente 

topou o negócio pensando nessa idéia. Na realidade depois foi que a gente viu que o 

convênio não era bem assim, na cabeça dos japoneses sempre foi um convênio JAIKA-

Universidade Federal. FIOCRUZ entrou, não entrava com nada, entrou com o prédio só, 

então toda construção fomos nós. 

 

TF - Mas quem fez esse acordo com a JAIKA não foi o Aggeu? 

 

AC - Foi Aggeu e o presidente da FIOCRUZ, na época que era Bilac, Bilac não sabia 

dessas, dessas coisas, mas também tapeou a gente. 

 

TF - (?) JAIKA ficou com a Universidade(...) 

 

AC -Não, Aggeu era da Universidade, Aggeu era professor de Patologia da Universidade, 

era diretor do Centro de Pesquisa também, mas era professor da Universidade. Então 

Aggeu quando fez esse convênio foi via Universidade, não foi via FIOCRUZ, não é? 
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Então a gente foi assim, pegado no contrapé. De qualquer forma foi uma coisa importante 

pra gente que hoje nós temos um Centro magnífico, se a gente tivesse naquele lugarzinho 

num tinha se expandido até hoje, nos fundos do Hospital do IPSEP, uma porcariazinha. 

Então foi uma coisa importante, mas, deu, na nossa cabeça tudo isso aqui era uma coisa 

só, tanto que, quando a gente planejou o laboratório, fui eu que planejei esse laboratório 

todo praticamente, toda parte de microbiologia, bacteriologia, etc., ficava, parasitologia, 

ficava na ala norte e toda parte de imunologia, tanto que nós fizemos um laboratório 

grandão ali no Centro que era só um laboratório de imunologia, ali tinha microscopia 

eletrônica e aqui o laboratório secundário. 

Quando a gente se mudou pra cá, quando estava pra inaugurar foi que Aggeu disse: 

“aquela parte toda é da Universidade”. Então a gente teve que se apertar com todos os 

nossos departamentos do lado de lá. Isso criou problema pra gente até hoje, agora Eridan 

já fez um corredor novo no meio, vocês conheceram lá, aquele corredor já foi Eridan 

quem fez, porque aquilo era um salão imenso só, não é. com equipamentos que eram de 

uso comum, porque foi projetado pra ser assim. mas essa coisa a gente só soube na hora 

de se mudar pra cá, então foi uma coisa complicada pra gente. 

Mas até que enfim hoje já tá se adaptando, agora com essa nova reforma a gente vai 

crescendo de novo, né, mas a gente ficou apertado durante um período grande ali. A área 

do laboratório da gente é menor do que a área do laboratório do LIKA, não é, e, e 

separou-se tudo, então foi, foi um desastre pra gente no começo, não é? Mas a coisa está 

se encaminhando direitinho agora. Mas na realidade o prédio foi todo construído pela 

FIOCRUZ, foi um projeto que nós fizemos com verba do, da Caixa Econômica Federal, 

do FAS, Fundo de Ação Social. A JAIKA só entrou com equipamentos e formação de 

recursos humanos do LIKA, e todos os equipamentos da gente, daqui foram comprados 

por nós, né, a maioria por projetos que a gente tinha, microscópio eletrônico, projeto do 

FIPEQ também, toda aquela parte de imunologia, projeto meu do FIPEQ, Banco do 

Brasil naquela época financiava muitos projetos de, de grande envergadura, de grande 

porte, não é? E depois alguns projetos de orga(...), já quando a gente estava aqui, projeto 

de filariose com a Organização Mundial de Saúde, então isso forneceu uma série de 

equipamentos, material de consumo pra gente, etc. Mas o Japão nunca, nunca deu um 

tostão pra, de equipamentos pra gente lá. 

 

AM - E, nesse final desse período da, da gestão de André, quer dizer, na verdade foram 

vocês três, né? 

 

AC - É, eu não era formal, eu vivia aqui porque a gente é muito amigo(...)  

 

AM - Era um tripé.  

 

AC - A gente sempre trabalhou junto, né? Eu, André e Hélio, até hoje. 

 

AM - E nesse final, você é convidado pra ir pra Secretaria? 

 

AC - É. Exatamente, né? Eu fui pra Secretaria, André ainda era diretor. Foi na época que 

houve um problema de cólera muito grande aqui e(...) o Estado, fechou as praias, aquele 

drama todo, então fui convidado no meio daquele(...) O governador de então montou 
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uma, uma tal de comissão de alto nível pra enfrentamento da cólera, e me chamaram pra 

ser o coordenador dessa comissão, não é? 

E nessa altura, no outro dia, a Secretária pediu demissão, saiu, por causa do negócio da 

cólera, etc. Aí eu fui convidado pra, pra ir pra Secretaria e fiquei lá. E foi uma 

experiência interessante pra mim, porque eu estava na área de pesquisa, apesar de eu ter 

participado do movimento de reforma sanitária, essa coisa toda, mas eu era mais na parte 

de pesquisa básica, não me metia muito nessa área de saúde pública, nós tínhamos já aqui 

um núcleo de, de, de UDESC, né, já funcionava no Aggeu Magalhães, mas lá no Hospital 

das, no antigo Hospital Pedro II (?) era meio (?), então foi uma coisa muito interessante, 

porque eu tive que dar uma mergulhada em profundidade no Sistema Único de Saúde, e 

realmente foi um troço, foi uma experiência muito válida, não é? e aí fui, fui presidente 

da, da parte científica da comissão nacional de cólera, era do CONASS, Conselho 

Nacional de Secretário de Saúde, vivia em Brasília, viajava muito, Brasil inteiro, exterior, 

etc., por causa desse negócio do SUS, reforma sanitária, etc. Então foi uma época rica pra 

mim, uma época muito, muito educativa pra mim, eu diria assim, não é? Mas agora eu 

voltei pra cá e estou de novo, na pesquisa básica, me “enfronhando” de novo na pesquisa 

que é o que eu gosto mesmo, mesmo assim mantendo(...) 

 

TF - Você participou dessa, desse combate à cólera? 

 

AC - É, eu fui o, o presidente da comissão. 

 

TF - Sim, mas, depois, é, mas o Centro de pesquisa? 

 

AC - Ah! O Centro aqui, não. Não, não, não. O Centro de pesquisa não, porque não era as 

linhas do Centro. O Centro tem mais uma pesquisa voltada pra área de parasitologia, não 

é? Parasitose que a gente tem aqui na região, sempre foi a nossa, a nossa, a nossa linha. A 

linha de bacteriologia do Centro sempre foi muito fraca, não é? Então a gente tinha mais 

uma linha de doenças endêmicas parasitárias. Chagas, né? Filariose, esquistossomose, 

não é? Tem um grupo que trabalha com peste, mas nessa área de cólera não tinha 

ninguém com informação aqui, não é? e no Brasil inteiro, não é? Então foi uma coisa, o 

Centro não participou dessa, se bem que eu trabalhei, enquanto eu estava na Secretaria, 

tive uma interface muito grande com o Centro de pesquisa de lá, né. Eu sou daqui, e, 

tinha que ser mesmo, mas não na área de cólera, na área de cólera nós não trabalhávamos 

nada. 

 

AM - Você tinha falado que essa experiência mudou muito a percepção que você tinha da 

saúde(...) 

 

AC - É. 

 

AM - Que, que fatos, o senhor, dá pra você citar, citar alguns acontecimentos que, que 

redimensionaram sua compreensão da, dessa questão? 

 

AC - É, repare bem, é, é, a, a, a gente, eu, eu fazia medicina privada, né, eu trabalhava 

aqui na área de pesquisa básica e fazia medicina privada e eu tinha uma tendência a 
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sempre botar a culpa no Governo de tudo que acontece de mazela no Sistema Único de 

Saúde, né? E sempre foi uma tendência que a gente teve quando a gente tá do lado de 

fora da coisa, quando vai pro lado de dentro da coisa, a gente vê que os problemas são 

muito maiores do que a gente imagina. E aí fui tendo uma percepção, tive que estudar 

bastante, como era esse sistema no resto do mundo, quais os que valiam a pena, quais os 

que não valiam a pena e, você começa a sentir a complexidade da coisa, e, é fácil a gente 

entender que num país de terceiro mundo como o Brasil, tudo, o escoadouro natural de 

todas as más políticas governamentais, o escoadoura natural é o setor da saúde, né, então 

nós, eu entrei no bôjo de uma crise de cólera muito grande, uma epidemia de cólera, e 

todo mundo malhava o pau na secretaria de Saúde todo dia, mas que culpa tinha a 

Secretaria de Saúde, se não tem saneamento básico, se não tem água de boa qualidade, se 

as pessoas não tem educação pra ser, pra ser higienizadas, pra fazer uma boa higiene, etc., 

então você vê que, aí eu comecei  a perceber a complexidade do sistema de saúde, na 

realidade saúde é uma questão de qualidade de vida, qualidade de vida não é, não é um 

setor de saúde quem dá, é, são políticas governamentais, não é, política de 

desenvolvimento, política de água, política de educação, política de transporte, política 

de, de emprego, de renda. Então todas essas mazelas terminam escoando pro sistema de 

saúde e o sistema de saúde é quem leva a culpa disso tudo, num país que 

tradicionalmente tem um financiamento pra saúde muito baixo, não é, então você já 

começa com um problema imenso. Depois, a estrutura do sistema de saúde brasileiro, ela 

é muito vulnerável aos abutres, aos gaviões da saúde, vamos dizer assim, não é? então 

grande parte do pessoal que trabalha no Congresso hoje, os deputados, senadores, etc., 

são financiados direto ou indiretamente pelo Sistema Único de Saúde, de tal forma que 

não interessa a esse pessoal uma mudança radical no sistema de saúde. 

Toda essas reformas sanitárias que a gente fez, Sistema Único de Saúde, etc., muito 

bonita no papel, na prática não se implementou. Na prática a descentralização das ações 

da saúde não ocorreu, até hoje né? Inventou-se tudo isso de Conselho de Saúde, 

Conselhos Estaduais, Municipais de Saúde, Conselho Nacional de Saúde, etc. Na prática, 

eu vivenciei isso durante quatro anos não funciona, né, os Conselhos na realidade, 

viraram um, uma arena política para alguns líderes comunitários se elegerem vereadores, 

etc., porque fazem questão de ir pra lá etc., se mostrar e meter o pau em você, mas, na 

prática a coisa ainda tá muito incipiente, e é um processo, é natural que isso ocorra 

porque é um processo de aprendizado, não é? De educação, ninguém começa já sabendo 

usar adequadamente a democracia, a democracia é um presente muito grande pro sujeito 

usar não é, quer dizer, é um processo, a coisa tende a melhorar, o Sistema Único de 

Saúde é correto na sua doutrina, na sua filosofia, não tenho dúvida nenhuma, mas a 

implementação dele tá muito complicada. E nós tivemos ao longo desse período que eu 

estava na Secretaria, pra você ter uma idéia, eu tive, na minha gestão, de três anos e meio, 

passaram quatro ministros, cada um com uma cabeça completamente diferente, não é, 

cada um com diretrizes completamente diferentes, então a coisa sabe, não se, não se 

implementa adequadamente. 

Por outro lado, a gente tem no setor de saúde problemas gravíssimos que eu nunca tinha 

imaginado, você tem uma idéia, tradicionalmente o setor de saúde, ele pertence a dois 

grandes grupos, um grupo de médicos e um grupo de enfermagem, não é? então você tem 

dois grandes grupos corporativos que se “engalfinham” no setor de saúde. O Grupo de 

medicina é um grupo fortíssimo porque, tem mídia, tem ascensão social, tem né, tem 
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condição de pressão social, o grupo de enfermagem é um pouco menor, é um pouco, um 

pouco menos de condição de mídia, de pressão social, mas um grupo muito maior em 

termos de volume. Então estes dois grupos se, se debatem permanentemente. É uma luta 

no setor de sobretudo por salário, coisa desse tipo dentro desses dois grupos. 

Mas, de 1970 pra cá, com a revolução de tecnologia e etc., você tem, “n” carreiras, “n” 

profissões, que começaram a existir e ser necessária dentro do setor de saúde. Então hoje 

você tem “n” profissões que não faziam parte do setor saúde antigamente. O biomédico, o 

farmacêutico, né? São “n” que não são médicos nem, nem, nem de enfermagem, e esses 

setores hoje, vivem brigando por um espaço dentro do conjunto de fun, de pessoas que 

fazem o setor, a área de saúde, não é? Então isso dá uma briga, na área de recursos 

humanos, no setor de saúde que é uma coisa impressionante. Qualquer gestor que vai pro 

setor de saúde a grande, grande impacto que ele enfrenta de saída, é a briga intestina que 

existe de corporativismo desses setores, sendo que esses dois setores grandes, são os 

setores que pesam, enfermagem e medicina. Mas os outros querem, um lugar ao sol. Isso 

é uma briga permanente. E essa briga se transfere toda pros Conselhos de Saúde. Então é 

um drama, você vivenciar isso, Conselho de Saúde toda vez, todo mês a gente tem uma 

reunião pra aprovar tudo, nós fizemos uma gestão absolutamente transparente, 

democrática, tudo o que a gente fez, implementou, foi com Conselho de Saúde. Mas uma 

briga desses grupos, né, corporativos, é, é um negócio terrível. 

Então tudo isso a, põe muito à mostra, não é, a, a natureza do corporativismo, como é que 

a classe médica pensa do se(...), pra você ter uma idéia, a classe médica não sabe o que é 

um Sistema Único de Saúde. É um negócio terrível. A classe médica ela fica só jogando 

pedra no lado de cá do negócio, né, joga pedra no Governo, joga pedra no Sistema Único 

de Saúde (?) no tempo do INAMPS, esquece no tempo do INAMPS só quarenta milhões 

de habitantes no Brasil, tinham direito à assistência médica, o resto era indigente, hoje a 

gente não tem indigente mais. Mas esquece por, por gosto, né? Existe toda uma política 

por traz disso, econômica, esses grupos privados que fazem seguro de saúde, etc. Tudo 

isso é uma política muito bem trançada econo, econômica no país, você não tenha dúvida 

nenhuma, não interessa pra essas seguradoras que o sistema de saúde piore. Porque no 

fim e ao cabo, quem faz tudo na saúde no Brasil é o sistema público. Então se piorar não 

vai ter hemodiálise, com todo esse pau que tá dando aí, mas nenhum seguro paga 

hemodiálise, não paga internamento psiquiátrico, não paga doenças crônicas, tudo isso 

cai nas costas do Sistema Único de Saúde. Ruim ou bom cai nas costas e é quem dá 

suporte a essas seguradoras. Se melhorar eles perdem clientela. Pelo contrário, então não 

interessa que melhore ou piore. A coisa fica estável. E esses grandes grupos, são grandes 

grupos econômicos que elegem deputados, senadores, presidente, etc. Então eles não 

deixam melhorar a coisa. E tem os outros que vivem diretamente do Sistema Único de 

Saúde, são os donos dos hospitais privados etc., que também são deputados, tem 

deputados, senadores, etc. 

Então a esses também não interessa que melhore porque aumenta a fiscalização, e não 

interessa que piore porque eles deixam de ganhar dinheiro. Então no fim, ao cabo, é uma 

a grande luta de poderio econômico, que a gente vivencia no Sistema Único de Saúde. 

isso é uma percepção que você tem pouco depois que você entra no Sistema de Saúde. E 

a gente fica levando pedradas, imobilizados dentro dessas circunstâncias porque é, quem 

faz as leis, quem aprova a regulamentação, etc., é o Congresso Nacional em última 

instância, não é? e ao Congresso não interessa essa modificação. Então é uma luta 
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inglória. Mas de qualquer jeito é um processo, é uma discussão, é uma negociação 

enorme política que existe, não é? 

A reforma sanitária na Itália começou há cem anos atrás e até hoje se implementou 

completamente, mas avançou bastante. Então a gente vai ter que avançar por aí mesmo. 

Agora, pra quem tem um temperamento de ver as coisas corretas e que aprofunda as 

coisas, realmente é uma experiência difícil. Não é? Eu tive, como eu te disse, a 

oportunidade de, de, de conversar com “n” médicos que eram amigos meus, que eu 

julgava que eram, grandes profissionais, extremamente éticos, mas quando estavam na 

Secretaria foi que comecei a perceber a luta das hemodiálises, de transplante de córneas, 

etc., e a gente começa, as pessoas começam a aflorar os seus interesses pessoais e 

mesquinhos, não é? esquecem do conjunto da sociedade, da missão do médico, pela 

ambição de ganhar dinheiro, né, tá assim pra sua família, individualismo. Então você 

começa a se decepcionar um pouco, né, com a medicina, como ela é exercida no país. E o 

danado é que não é só no Brasil não, no mundo inteiro tá passando por uma fase de 

rearranjo, não é? com esse desmonte da cortina de ferro, com afloramento do neo-

liberalismo, essa coisa toda, mesmo Estados Unidos, Inglaterra, tudo nasceu numa fase 

difícil do sistema de saúde, né? Mas é uma coisa que a gente vai ter que enfrentar mesmo 

e(...) é a, é a, é a guerra é essa mesmo, né? o processo é esse mesmo, né? 

Mas é um troço que educa muito. Desse ponto de vista. Estou te dando assim, uma 

pincelada muito rápida, mas você vivenciando aquilo no dia-a-dia, é que você vê que é 

um troço, uma experiência muito rica. Muito, muito educativa, vamos dizer assim. Tá 

bom? 

 

TF - E você veio de lá pra cá? 

 

AC - É, quando eu saí eu voltei proAggeu Magalhães, né? Eu estava lá a disposição, eu 

não, não tenho carreira na Secretaria de Saúde. 

 

TF - Qual era o teu interesse em voltar proAggeu, como é que foi essa mudança? 

 

AC - Não, eu fiquei lá até terminar a gestão. 

 

TF - Mudança de Secretário(...) 

 

AC - Mudança de secretário, eu voltei pra cá, que é meu lugar de origem, né? Eu teria 

que voltar de todo jeito funcionalmente. Fui convidado ainda pra ir pro ministério, fui 

convidado pra assumir alguns cargos no ministério. Mas a essa altura eu já estava 

cansado. Eu já sei que, eu não tinha mais ilusão, não é? E, não compactuo muito, vamos 

dizer aqui, muito entre nós, com a atual gestão do ministério, não é? Eu já conhecia de 

outros carnavais, o Adib foi ministro na época de Collor, eu já estava na Secretaria, tive 

algumas reuniões com Adib, não gosto muito da gestão dele, não simpatizo muito com a 

maneira dele, dele gerir as coisas. Então preferi não ir pro ministério e ficar aqui mesmo, 

não é? e voltar a minha vidinha de pesquisador que é o que eu gosto mesmo, é senão ia 

terminar sendo um burocrata o resto da vida lá por cima. E na realidade quando você 

entra no Sistema de Saúde você vai cheio de boas intenções, cheio de gás, mas no fim 

você termina sendo um burocrata, assinando papel porque o troço, o conjunto da (?) é 
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muito maior do que você, e você faz algumas coisas, vem um outro desmonta logo na 

frente e você fica triste: “pô, batalhei tanto pra fazer tal coisa, vem outro desmontou”, 

sabe? E(...) não é uma coisa boa, você fica numa sensação de dever não cumprido. É 

muito melhor você trabalhar no se cantinho fazendo pesquisa, que a coisa tá crescendo 

debaixo da sua mão. 

Não me furtaria não, não estou dizendo com isso que estou intrigado de serviço público, 

até pela formação, sou da FIOCRUZ também de qualquer jeito tá, tem ao, ao seu cargo 

alguma coisa dos políticos públicos na área de saúde, né? Mas não gostaria de ter mais 

um cargo de comando na área de saúde como eu tive, que é um troço muito contristador 

em, em certos aspectos, não é? Tá bom? 

 

TF - Vocês têm alguma relação, quer dizer, o Centro de Pesquisa, pesquisas que vocês 

fazem, com os outros Centros (...) que a Fundação tem? As histórias são bem diferentes 

de criação, a forma (?) 

 

AC - Temos uma relação. A relação é muito informal, não é? E isso sempre tem sido um 

motivo de crítica e de discussão muito grande entre a gente, de todos os Centros, com o 

nível central, né? Nós temos uma relação assim de trabalhos, de parceria pessoais, etc. 

mas, formalmente, institucionalmente a FIOCRUZ nunca conseguiu, ser uma 

comunidade só. Você vê que as histórias são completamente diferentes, e a cabeça das 

pessoas também é diferente. Os grupos são diferentes, existe uma espécie de luta intestina 

também dentro das unidades da, da FIOCRUZ, não é? Então nós temos algumas relações 

pessoais assim, com alguns grupos. Mas absolutamente pessoais, não tem nada 

institucional. A FIOCRUZ precisa ter uma unidade maior de pensamento, ela não 

conseguiu isso até hoje. Até porque cada Centro desse evoluiu de(int) 

 

 

Fita 2 – Lado A 

 

 

AC - (?) muito com isso, Elói também hoje em dia, e de integrar mais a FIOCRUZ, né, 

então hoje a gente tem esses congressos internos, essas, essas coisas são justamente pra 

fazer uma integração maior. Isso também é um processo que está em evolução, mas não 

existe uma unidade muito grande ainda hoje, né, são mais parcerias pessoais. 

 

TF - Você diz tanto o CPqAM quanto os, os outros Centros? 

 

AC - Com o nível central. 

 

TF - Com o nível central. 

 

AC - Isso. Isso, né.(...) 

 

TF - E, pesquisa mesmo, né? Quer dizer, essa troca de publicações, possibilidade de 

buscar financiamento junto, isso é, por enquanto ainda... 
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AC - Não, existe. Você fala com os outros Centros? 

 

TF - Isso. 

 

AC - Existe. Nós temos, eu tive alguns, algumas pesquisas financiadas pra mim, pra 

Cláudio Daniel que hoje é, é diretor, era né, parece que foi afastado, não, não sei bem. 

 

TF - Quem? 

 

AC - Cláudio, Cláudio Ribeiro, né? Cláudio trabalhava comigo em malária, nós, nós 

fizemos um projeto em conjunto com (?) na França, mandei algumas pessoas pra França 

fazer formação na França através desse convênio que eu tinha com o Cláudio a gente 

trabalhava malária junto. Outras vezes tive financiamento também de leishmaniose 

algumas, algumas linhas de pesquisa em leishmaniose que entrei com Mauro Marzoc, 

então nós tivemos alguns financiamentos juntos também, né? Na época que a gente 

estava começando aqui. Depois eu me afastei mais por causa da Secretaria, eu estou 

voltando agora, então estou meio por fora. Mas existia algumas linhas de financiamento 

que a gente trabalhava conjuntamente. Nós temos uma grande quantidade de pessoas 

fazendo mestrado, doutorado lá na FIOCRUZ, no Rio né, na, na FIOCRUZ também, no 

IOC, então essas pessoas quando voltam deixam sempre algumas amarrações, alguns 

convênios, algumas parcerias ligadas. nós não, não somos separados, não, agora, devia 

ser mais, né, era preciso que fosse, existisse uma unidade maior na, nos Centros regionais 

com o nível Central, essa unidade não existe, é muito mais parceria pessoal, como eu 

estou te dizendo. Não há uma coisa institucional, não é? Também não é culpa do pessoal 

lá da direção. É por conta disso, as histórias são diferentes, os interesses são diferentes, os 

objetivos nunca ficaram muito claros, até hoje a FIOCRUZ padece de uma definição de 

objetivos maior, não é? Isto tem sido sempre visto nos congressos internos, etc. Qual é o 

perfil da instituição? A instituição nasceu com um perfil na época de Oswaldo Cruz. Ao 

longo desses anos todos foiinchando, assumiu, NCQS assumiu Manguinhos, é, fa, far 

Manguinhos, virou uma fábrica de farmácia, vi, tem do, do do, duas unidades de 

assistência hospitalar, né? Então, Venâncio, Centro de formação de técnicos, quer dizer, 

ela diversificou muito a FIOCRUZ e perdeu-se um pouco no seu conjunto, as pessoas não 

têm uma percepção muito clara, qual é o objetivo da FIOCRUZ? Ficou um negócio meio 

complicado e os Centros sentem essa falta. Os Centros são pequenos lá dentro do campus 

de Manguinhos, a coisa funciona diferente. Mas aqui os Centros ficam meio, não é, sem 

uma definição muito clara de objetivo. 

Isso tem sido uma preocupação sempre de todas as gestões da FIOCRUZ, todos esses 

congressos internos da FIOCRUZ, são histórias pra definir melhor esses objetivos, qual é, 

qual é o, a finalidade da instituição? não é? E a coisa tá evoluindo, hoje tá mais ou 

menos, mais cristalizadas, mas ainda assim não é muito clara para os Centros regionais, 

não é, então isso dá uma certa, dissociação, vamos dizer assim, de missão, entende? 

 

TF - Você hoje está voltado pra, pra imunologia, em que especificamente? 

 

AC - Hoje estou tabalhando mais(...) heim? 
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TF - Está com AIDS também? 

 

AC - Não, não, não. Nós não trabalhamos com AIDS aqui. Eu tenho algumas coisas com 

AIDS com o pessoal do Hospital das Clínicas. 

 

TF - (?) (?) 

 

AC - É. Eu tenho trabalho com pessoal de AIDS aí do Hospital das Clínicas. Mas aqui no 

Centro de pesquisa, minha área de imunologia é mais hoje pra doenças parasitárias, 

geometíases, né? Então resposta de, de mucose intestinal. Trabalho mais com Hélio 

Coutinho agora, resposta com mucose intestinal. E temos também algumas linhas de 

pesquisa na área de serviço público, né? Foi um troço que eu, passei essa gestão toda lá, 

por exemplo, nós temos um programa de implantação, um projeto de pesquisa, que é uma 

análise de, da hemoterapia, da melhora da hemoterapia para o Brasil inteiro (...), antes e 

depois da implantação de um programa de qualidade total. Então esse programa tá 

evoluindo no HEMOPE, toda semana tem mil reuniões lá, estamos montando uma 

estrutura, implantando toda uma gestão de qualidade total lá no HEMOPE e, verificar 

antes e depois qual foi o impacto que isso teve na qualidade da hemoterapia, né? Então 

essa é uma área, vamos fazer a mesma coisa também impacto de qualidade total, na, 

numa UTI do Agamenon Magalhães, já estamos criando uma estrutura lá, que são formas 

modernas de gestão, né? com uma percepção diferente, como deve ser o serviço público. 

Então, e essa é uma área que me interessa muito também, a área de avaliação tecnológica 

me interessa muito que no Brasil num existe, é uma coisa tá incipiente no Brasil. Então, 

enquanto eu estava na Secretaria me interessou muito, que é um buraco no Brasil a parte 

de tecnologia, não é? Então essas políticas públicas ligadas à área de tecnologia, ligada à 

área de gestão me interessam pessoalmente também, então eu estou começando a formar 

alguns grupos de interesse disso, e isso é uma relação que a gente tem com a 

Universidade, o pessoal do NESC, pessoal do HEMOPE, pessoal do Agamenon 

Magalhães, Secretaria de Saúde do Estado, tentando montar um conjunto de coisas, né? 

Quando eu estava na Secretaria, tentei colocar, e foi, foi um troço desagradável meu, na 

Secretaria, também tentei colocar um, uma coisa que, um Seminário grande que tem ali 

em Camaragibe, já tá construindo, tem esqueleto, você conhece aquele Seminário 

imenso? E eu, a idéia era colocar lá um Instituto de Saúde de Pernambuco. Este Instituto 

de Saúde, tinha, a minha visão era de formar um Instituto de saúde que abrigaria, existe 

uma, um distanciamento muito grande da, dos órgãos, dos órgãos, vamos dizer assim, da 

área de saúde, tanto municipais, como estaduais, como federais também, um 

distanciamento muito grande dos órgãos formadores de recursos humanos, né? Das 

Universidades, das escolas, etc. Então você tem um hiato muito grande dentre a formação 

à prática, da saúde no Brasil, então foi um troço que, me chocou muito quando entrei na 

Secretaria de Saúde, né? As Universidades formam pessoas sem saber pra que formam, e 

também o poder público não diz o que é que tá precisando, então é um troço que 

funciona, como as Universidades não tem controle social nenhum, vivem dentro de si, 

também não tão interessadas em saber o que é que existe. Então existe uma necessidade 

muito grande de um elo de ligação, e que funciona mais ou menos autônomos em relação 

ao governo. Foi quando eu bolei este Instituto de Saúde, chegamos a, contratei um 

pessoal, fizemos um projeto grande, etc., fui a, fui aos Estados Unidos, consegui verbas, 
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recursos do Banco Mundial pra financiar a reforma, consegui três milhões e meio de 

dólares pra, aprontar esse Instituto e a função desse Instituto era, acarrear dinheiro pras 

Universidades, formar novos grupos de interesse para o Sistema de Saúde, fomentar 

pesquisa de interesse para o Sistema de Saúde, fazer, ter lá uma série de aulas de aulas de, 

de salas de aulas, sala de treinamento, etc., que iriam trazer pessoas, do interior, de todo, 

tinha até um hotelzinho lá dentro pras pessoas de outras cidades, etc., dos municípios, 

etc., essa coisa toda. Mas essa coisa toda entrou na cabeça e aí foi um fiasco pra mim, 

quando eu estava em Washington discutindo isso, fui à OPAS e, a OPAS achou o projeto 

maravilhoso, fui à Universidade de Jonh (?) e conversei lá com o Reitor e com todos os 

professores da Universidade e fechamos um acordo, a Universidade de John (?) seria a 

Instituição-mãe, vamos dizer, desse Instituto. não é? A Universidade tem uma Escola de 

Saúde Pública muito famosa no mundo, a Escola de Saúde Pública de John (?), então fiz 

todo um cronograma de atividades, gente vindo de lá pra cá e pra começar esse estudo, 

etc. Mas isso deu, houve uma incompreensão do pessoal da (?) do Rio de Janeiro, de tal 

forma, quando voltei da Universidade de John (?), no OPAS de novo, cheguei na OPAS 

o, o diretor de recursos humanos na época era, aposentou-se o ano passado, Zé, Zé 

Roberto. E Zé Roberto é muito ligado a Paulo Buss, e quando eu cheguei lá fui falar com 

Zé Roberto. Zé Roberto, consegui fechar tudo na OPAS, lá na Universidade de John (?), 

olhe infelizmente eu não posso mais dar apoio pelas OPAS, Paulo Buss já me ligou dez 

vezes essa semana, dizendo que você quer acabar com o NESC lá em Recife. Mas como 

eu acabar com o NESC, o NESC é da FIOCRUZ, eu sou, eu quero é apoiar o NESC, que 

o NESC não pode continuar funcionando, mas, criou-se um drama enorme por conta 

disso. Acharam que eu estava querendo botar uma Escola de Saúde Pública pra (?), e eu 

não queria botar Escola coisíssima nenhuma. E quando voltei pra Recife, mas todo 

financiamento amarrado, etc., tive algumas discussões com o pessoal do NESC, o 

Eduardo (?), etc. e o pessoal, a percepção, o pessoal, soube dessa coisa porque um 

passarinho disse. Mas, não, não tinha conversado comigo. E a coisa estava pegando fogo. 

O resultado, é que, o consultor do Banco Mundial que me (?), foi posto pra fora do Banco 

Mundial, né? Porque o Ministério botou pra fora, por injunção de Paulo Buss, o troço não 

surgiu, Já que nomeou uma comissão, eu, e mais o pessoal do (?), formalizar o Instituto, 

chegamos a, criar o Instituto etc., mas a coisa não saiu do papel, nem o financiamento 

saiu por causa dessa politicagem de Paulo Buss. Hoje o pessoal se arrepende, pô, era o 

pra ser lá o mesmo pessoal do NESC, e o mesmo pessoal da (?), mas na época não 

compreenderam direito, e a coisa não decolou. Apesar de ter financiamento, estava tudo 

pronto, projeto, planta, tudo, mas faltava um ano pra eu sair do Governo, e nesse ano 

perdeu-se nessa politicagem e a coisa não, não deslanchou. e era um projeto muito 

interessante. Então ia fomentar essa, esse elo de ligação entre as duas Universidades, o 

Centro de Pesquisas, o NESC, etc., com a, fazer uma ligação mais formal, né? A função 

desses era mais carrear recursos e, dar cursos que não são normalmente dados na 

Universidade. Então o setor de saúde hoje tem uma necessidade imensa de alguns tipos 

de profissionais, pra você ter uma idéia, por exemplo, uma das coisas mais críticas no 

setor de saúde é a legislação Sanitária. Você não tem advogados no Brasil que 

compreendam o Sistema Único de Saúde. Então a legislação do SUS é um desastre, não 

é? E não tem pessoas formadas pra isso. Então cheguei a conversar com o pessoal da 

Escola de Direito, daqui, da UNICAMP, etc., pra gente formar legisladores na área, na 

área sanitária, e foi um troço que explodiu na área de Direito. Todo mundo queria, o 
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pessoal da UNICAMP, o pessoal da Universidade, vamos montar o curso, e esse Instituto 

de (?) (?) curso, não é?  

Nós temos algumas áreas, por exemplo, na formação de pessoal de Informática, 

específico pra área de saúde, não existe essa formação, então tem uma necessidade 

grande. Engenharia Clínica, engenheiros próprios para (?) tecnológico que existe na 

saúde do Brasil, que é outro desastre. Só a UNICAMP que forma engenheiros clínicos e é 

uma quantidade pequeniníssima pras necessidades do país. Outro dia cheguei a conversar 

com o pessoal da Faculdade de Engenharia, pra gente montar um curso de Engenharia 

Clínica né? E de Bio-Engenharia, o pessoal topou também, tudo isso era função do 

Instituto que ia carrear recursos e, implantar a formação desses, desses cursos nas 

Universidades. O Instituto não seria a escola, seria, tão somente, o, o elemento 

catalisador, vamos dizer assim, né?  

Mas não foi bem compreendido isso, então a coisa morreu por aí. Eu espero, Jarbas está 

dizendo que vai retomar o projeto, espero que a coisa vá pra frente, mas eu acho que 

ficou mais complicado agora, porque o próprio Banco Mundial ficou chateadíssimo, 

porque depois de eu assinar os acordos todos, a Universidade de John (?), etc., o negócio 

falhou, então o pessoal lá em Washington ficou meio chateado, né? 

Então são essas coisas assim que, né? Que a gente vê, mais essa, por conta dessas 

percepções, das falhas do Sistema de Saúde Pública, eu me interessei muito na área de 

Saúde Pública, nessas áreas de gestão, nessas áreas de formação de recursos humanos, 

etc., e não pretendo largar disso não. Por isso que continuo com o pezinho em alguns 

projetos de pesquisa, específicos nessas áreas, né? De formação, de, como estão os 

currículos das escolas. Os currículos de hoje são ridículos em relação às necessidades do 

país, né? Então tudo isso são coisas que eu continuo fomentando e continuo me, me 

encontrando com os grupos, etc., é, no interesse pessoal tentar desenvolver essas áreas, 

também, né? 

Está bom, já falei mais que o homem da cobra, eu acho que está bom, né? Mais do que 

isso só (risos)(...) 

 

TF - (?) (?) 

 

AC - Não tem mais nada interessante não, e, e nada disso é interessante, também não, eu 

acho que já falei demais, né? Mas eu acho que está bom. 

 

TF - Dos seus irmãos algum, algum vem trabalhando com essa parte de pesquisa(?) 

 

AC - Não, não. Na realidade eu tenho uma irmã, é, eu tenho uma irmã em Campina 

Grande que faz cardiologia clínica, hoje é dona de um hospital, junto com mais três 

sócios, eu, inclusive, estou dando um apoio a ela pra implantar um programa de gestão de 

qualidade total, né? Eu montei uma empresa de gestão de qualidade total, depois que saí 

da Secretaria, que está péssima, não consegui ganhar um tostão até hoje, estou péssimo 

também financeiramente, mas montei um Instituto de Tecnologia em Saúde, ITS, né? 

Empresazinha que funciona lá, naquele edifícioClinicalCenter, lá em Boa Viagem, que a 

visão é mais essa área de automação, sistema de informação científica e, gestão de 

qualidade total, não é?  
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Mas até hoje não consegui deslanchar. Estou com alguns projetos ainda, de alguns 

hospitais aí, mas dinheiro que é bom não entrou nenhum tostão até hoje. E não tenho 

muito tempo, mas, como isso é mais uma coisa de assessoria, é uma coisa que você faz de 

noite, dia de sábado, dia de domingo, qualquer hora você, está na sua cabeça, a questão 

do tempo não é importante. Mas na realidade, é, eu tenho interesse em melhorar essa 

coisa, então, eu estou dando apoio a essa irmã minha, nessa área de gestão de qualidade 

total.  Tenho outra irmã que trabalha em Brasília, é nefrologista. Essa trabalha lá, 

trabalha na UNB, aposentou-se já da UNB, e trabalha lá numa clínica de nefrologia, faz 

consultório, essa coisa toda. E outra trabalha em São Paulo em cardiologia. Essa, de São 

Paulo é, mais tendente à pesquisa, pela formação do pessoal de São Paulo então, ela 

publica muito e, o marido dela também, é um dos cardiologistas de grande nome lá, então 

eles vão muito à congressos internacionais, etc., e publicam muito, e trabalham mais na 

área de pesquisa clínica, não pesquisa básica, não é? De pesquisa básica só tem eu da 

família que entrei nessa linha, os outros são mais na área clínica mesmo. 

 

TF - O seu pai se desligou das atividades (?) 

 

AC - Não, meu pai, meu pai, não. Meu pai desligou-se da atividade de clínico, né? Está 

com 81 anos, apesar de estar em plena forma, aos 80 anos já não ouve direito, estava com 

um pouco de catarata, operou-se o ano passado, então já não tem paciência mais pra estar 

ouvindo cliente. Mas ele mantém o laboratório, vai todos os dias trabalhar no laboratório, 

eu estou inclusive agora interagindo com ele pra dar uma reviravolta no laboratório dele, 

e é uma cachaça que ele sempre teve, né? Ele montou um laboratório muito bom, um 

laboratório de(...) 

 

TF - Análises clínicas? 

 

AC - De Análises clínicas é. Então ele gosta muito da área de, de lipídios, da área de 

hormônios, é uma espécie, é a veia pesquisadora dele, de pesquisa básica. Ele nunca 

conseguiu botar fora porque ele não tinha estrutura na época em Campina Grande, nem 

na Paraíba pra (?) de pesquisa. Mas é a veia de pesquisador dele. Essa veia de 

pesquisador foi que eu herdei mais, né? Por isso que eu estou na área de laboratório, 

porque ele sempre gostou muito disso, né?(...) 

 

TF - Suas irmãs continuam tocando piano, ou se afastaram? 

 

AC - Não, não, se afastaram também. Se afastaram. Depois que elas vieram estudar 

Medicina. A Medicina é uma, é uma, uma área muito ingrata porque ele toma muito 

tempo, na época de formação, né? Você não tem tempo pra nada, o curso médico é um 

curso muito exigente do aluno, né? Você tem aula de manhã, aula de tarde, aula de noite, 

plantão de noite. E a formação de pianista o sujeito pra ser pianista tem que tocar todo dia 

mesmo, horas por dia, né? É praticamente impossível uma pessoa que está na área de 

Medicina, ser pianista, pianista mesmo, ou um músico virtuoso, é praticamente 

impossível, você não tem tempo, né? A área de Medicina realmente ela é muito 

absorvente, né? Você não, não é dono de sua vida. Depois que você entra numa 

Faculdade de Medicina, você passa, a vida passa a ser dos outros, né? Então elas 
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abandonaram também, mas tocam um pouco de piano, ainda brincando. Todas elas têm 

piano nas suas casas e tal, tocam um pouco assim, mas não como pianista mesmo, um 

virtuoso não. Né?  

Então eu acho que é isso aí. Está bom já, né? 

 

AM - Seus filhos, algum vai, vai (?) Medicina?  

 

AC - Meus filhos não, Medicina, não. Graças a Deus, não, né? Graças a Deus, não. Eu 

nunca incentivei meus filhos a fazerem Medicina, e por sorte minha não, não quiseram. 

Eu, eu acho que a, o mundo moderno tem uma série de outras atividades que são 

importantes na formação da criança hoje, né? Na formação do jovem. 

 

TF - (?) (?) 

 

AC - E você tem carreiras assim, área de Informática, né? Área de informação, coisa 

desse tipo, que são áreas mais importantes. Eu tenho uma filha que estuda Direito, tem 

um filho que estuda Administração e quer fazer planejamento estratégico, eu já botei ele 

nessa área, porque eu gosto muito dessa área de planejamento, gestão, etc., e outro é 

pequeno ainda, faz o científico, né? Então o mais velho estuda Economia, é, estuda 

Administração, a segunda estuda Direito, né? Mas, é pra terem um diploma mesmo, eu 

acho que menino hoje tem que ter uma formação mais humanística, área de Direito dá 

muito essa percepção, não é? Uma formação mais humanística, que você pode lidar com 

uma série de coisas, como Administração também: planejamento, gestão, essa coisa toda, 

são duas áreas muito interessantes. Eu acho que até eu os tendencieipra essas duas áreas, 

mas eles estão muito satisfeitos, e eu também estou muito satisfeito com eles. O menor 

não, o menor é mais área de Biologia. O menor talvez entre na Medicina, está no segundo 

científico, tem uma tendência, embora, estou tentando colocar ele na área de Informática, 

né? Todo dia eu, já dei um computador, ele vive brincando lá com o computador, 

Internet, etc. mas, parece que ele gosta mesmo da área de Biologia e eu não vou 

interferir, eu não interferi com nenhum dos três. Mas, graças a Deus até agora não tem 

ninguém na área biológica, é uma área meio ingrata, para o próximo século, foi boa até 

uns dez anos atrás, de lá pra cá o negócio, né? A Medicina hoje realmente desnivelou 

completamente. Aquela coisa bonita que a gente tinha do médico, né? Um artista, um, 

médico de família um amigo, acabou-se completamente, né? O médico hoje é uma 

interface de um sistema econômico muito pesado,(...), então, eu não gostaria que eles 

fossem médicos mesmo não. 

Está bom né? Tem mais nada não, né? Já falei mais que só o homem da co(int) 

 

AM - Nesse seu comentário final, é(...), a questão da Medicina, da, da beleza da 

Medicina. Quer dizer(...), porque, por exemplo, o engenheiro também coloca um pouco 

isso, quer dizer, como se a tecnologia por si só, ela já, ela já definisse um perfil do, do 

que é o profissional. 

 

AC - Eu não diria isso. Eu não sou tecnófobo, não. Pelo contrário, eu sou um tecnófigo, 

vou lhe dizer assim. Mas, o mundo inteiro está passando por uma fase de rearranjo muito 

grande, a tecnologia implicou numa, numa, numa mudança de valores humanos muito 
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grande, né? À medida que a tecnologia avança, o indivíduo vai deixando de pensar, vai 

deixando de se aprofundar dentro de si, e isso é muito visível, você vê, no século XX, a 

gente teve muitos poucos gênios, literários, de pintura, de música, etc., os séculos 

anteriores foram muito mais ricos, apesar de ter uma quantidade de pessoas muito menor, 

de habitantes, muito menor, e informação muito menor, né? Mas a tecnologia mais ou 

menos, abafa, você tem muito campo pra fuga, né? Você está deprimido, chega em casa 

liga uma música, liga uma televisão, fica vendo uma novela, isso abafa os teus 

sentimentos, abafa o que você tinha pra botar pra fora. Isso aconteceu muito nas 

profissões, que são ligadas à tecnologia, Medicina, Engenharia, etc. Eu na época de 

minha formação, um engenheiro era, Engenharia era uma carreira, Engenharia, Medicina, 

Geologia eram três carreiras importantíssimas, né? E o sujeito pra ser engenheiro 

estudava pra burro, estudava cálculo pra burro, etc., você ia projetar um prédio, era uma 

equipe de dez engenheiros, sentados calculando naquela régua de cálculo, dez dias 

seguidos pra poder fazer um prédio de três andares. Hoje você mete aquilo no 

computador em três minutos você tem o cálculo todo pronto. Então engenheiro na 

realidade, perdeu aquela, né? O engenheiro tinha orgulho de fazer um cálculo pra uma 

estrutura de concreto de dez andares. Não tem, você nem ouve falar mais que o 

engenheiro (?) um prédio de cem andares. É um computador que é o engenheiro, né? 

Você vai fazer uma barragem ali, mete o dedo no computador e em três dias está tudo 

calculado. Antigamente era um ano de cálculo de uma equipe de cem engenheiros 

fazendo aquele, aquela coisa.  

Então a Engenharia perdeu o encanto por conta disso, e a Medicina também, embora um 

pouco menos, porque a Medicina lida mais com valores humanos, você tem interface 

com o doente, mas a tecnologia se implantou entre você e o doente. Antigamente você 

sentava na frente do doente, quando o doente saia do consultório, você já tinha na cabeça 

o diagnóstico. Você pedia um exame de laboratório pra confirmar teu diagnóstico, o 

diagnóstico já estava na tua cabeça. Hoje o doente entra no consultório, o próprio doente 

já exige: “eu quero fazer uma tomografia, eu quero isso, quero aquilo outro, quero fazer 

exame disso, daquilo, colesterol, glicose”, porque ele ouviu falar pela mídia, ele não tem 

necessidade de fazer aquilo, mas ele te pressiona. Então o médico hoje pede primeiro os 

exames pra depois raciocinar em cima dos exames.  

Então a tecnologia é mais importante do que a relação com o paciente, entende? E isso 

implicou, que você não tem mais o doente. O cliente hoje não é cliente teu como médico, 

ele é cliente do convênio dele, da seguradora dele. Se o cliente chegar no teu consultório 

hoje, esses clientes de seguradoras, GoldenCross (?), chega na sua sala de espera, se ele 

esperar meia hora ele dá logo um grito pra mim, “eu vou embora que eu tenho direito de 

médico, vou pra outro clínico, que esse é um vigarista”. Logo. antigamente o sujeito 

pagava, e pagava caro, esperava o dia todinho. Eu quando era menino eu ia pro dentista, 

passava o dia todinho numa sala de espera, um saco! Sem ter o que fazer, mas esperando 

aquele dentista, e era pago, era pago (?). Hoje ninguém faz mais isso. 

Então o médico passou a ser uma peça de uma engrenagem, e isso é no mundo inteiro, 

não é só aqui não, né? Com raras exceções, mas o médico é peça de uma engrenagem 

maior que são os Sistemas de Saúde, né? Antigamente a Medicina era muito, não. Estou 

dizendo que era certo ou era errado, era errado provavelmente porque tinha uma grande 

quantidade de pessoas que não tinha acesso a esse tipo de Medicina. Mas era encantador 
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pro médico. O médico se sentia uma espécie de salvador da pátria, uma espécie de semi-

herói, né? Então isso motivava a gente, como profissional.  

Hoje o médico é um assalariado, empregado de uma empresa de saúde que se brincar 

bota ele pra fora, e ele fica no meio da rua sem ter coisa nenhuma. Então isso, perdeu um 

pouco o encanto da Medicina, com isso. Então hoje você tem Medicina ou na área 

pública, que por essa complexidade toda que eu falei, não encanta ninguém, ou na área 

privada sempre como, dependendo de um seguro de saúde, etc., pouquíssimos 

profissionais hoje conseguem ainda manter uma clientela privada, que a tendência é 

desaparecer completamente, é o correto, no mundo inteiro. Porque os custos da Medicina 

se elevaram tanto que você não consegue mais pagar o custo de assistência pessoal. 

Ninguém consegue, se precisar de uma UTI vai pro brejo, né? Então tudo isso fez com 

que a Medicina evoluísse de uma maneira muito técnica e a parte humana da Medicina 

foi sendo abandonada. Então você não, não vê, você não vai mais a um consultório 

médico, quando eu me formei logo, trabalhava em Campina Grande, atendia dez 

consultas por dia, o dia todinho, dez consultas só. Mas eu conversava com o (?) durante 

uma hora e meia conversava, era amigo, me interessava, sempre (?) na casa dele, me 

convidava pra jantar, pra almoçar fim de semana, e tal. Hoje você não consegue fazer 

isso, você tem que atender um doente a cada quinze minutos, se não você não consegue 

ganhar um tostão, né? Então a coisa ficou meio, meio fria. Hoje a Medicina ficou muito 

(?) muito fria. E, a Engenharia praticamente acabou-se, a Geologia você nem ouve mais 

falar, que era uma profissão importantíssima antigamente, né? Mas hoje é um troço tão 

tecnológico que, você nem ouve mais falar de ninguém, eu acho que os concursos de, de 

Geologia daqui não tem mais um aluno por cada vaga, antigamente era uma carreira 

procuradíssima, né?  

Então você vê que as áreas procuradas são as áreas humanistas hoje, essas são as áreas 

mais procuradas, ou as áreas que de alguma forma estão ligadas às áreas de Informação, 

Informática, né? Engenharia Eletrônica porque está ligada à área de Informática, e coisas 

desse tipo. Hoje ou se tendencia diretamente para área humanística ou diretamente para 

área de tecnologia, essas profissões que ficaram com interface com tecnologia 

desapareceram. O engenheiro hoje é praticamente uma interface de uma empresa pro 

computador, e a Medicina está evoluindo pra isso também, em determinadas áreas. Você 

hoje tem já, você já viu aí na televisão um dia desses, cirurgia feita por um sujeito que 

está vendo à trezentos quilômetros de distância ensinando um cara a fazer um robô a 

fazer do lado de cá, né? Então essa é a tendência dele. Se a, se a robótica não entrou 

muito na Medicina ainda é porque é muito cara. É muito caro você botar um robô pra 

abrir um abcesso seu, é muito caro você botar um robô pra tirar, pra abrir, pra tirar um 

apêndice seu, no momento, no dia que for barato e a tendência da tecnologia é baixar o 

custo, vai deixar de existir cirurgião. Hoje o robô já opera cérebro, porque é uma cirurgia 

de alta complexidade, aí o custo vale o benefício, mas não vale a pena você tirar um 

abcesso (?) unha, com o robô, mas vai acontecer de chegar a isso nesse tempo, e o 

médico vai fazer o que mais?  

Então a área nobre da Medicina, que é interface com o doente, o médico está 

desaprendendo a fazer, que é interface com o paciente, né? Ele passou a ser um 

tecnólogo. E isso está liquidando com a Medicina naquele sentido que a gente entendia, 

“Medicina é uma arte ou uma ciência?”. Uma arte porque, uma arte porque a formação 

humanística do médico é muito importante porque, é como se fosse um psiquiatra. Você 
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não pode compreender um psiquiatra, um psicanalista se não tem uma formação 

humanística, literária, de poesia, de música, né?  De ter, em suma, uma formação de 

valores humanos, você não consegue ver um psiquiatra só pela tecnologia, impossível. E 

o médico clínico, qualquer especialidade clínica, tem que ter essa interface também, que 

ela é importantíssima à formação do médico (?) de música, de pintura, ter né? Ter todo 

um lado humano, que hoje não existe mais.(...) Então o médico hoje é um técnico. Ele 

quer dar um diagnóstico frio, como se a doença fosse mais importante do que o doente. O 

importante é o doente, não é a doença, né?  Isso desde os tempos de Hipócrates, mas hoje 

o mais importante é a doença, não é mais o doente, na, na cabeça dos médicos modernos, 

por conta dessa formação tecnológica.  

Então o sujeito não está querendo, você tem uma úlcera, ele trata a sua úlcera como se 

fosse a única úlcera do mundo, o tratamento é protocolado pra toda úlcera, mas esqueceu 

que a úlcera está dentro de você e que você é o contexto dessa úlcera, né? E que você é 

importante no, no direcionamento dessa tua úlcera. Então essa coisa está pouco a pouco 

desaparecendo, não estou dizendo que vai desaparecer completamente, é possível, já 

existe uma série de pessoas, Estados Unidos, Inglaterra, França, etc., que estão sentindo 

isso e há uma tendência de modificação de alguns currículos, em algumas Escolas de 

Medicina, já prevendo essa coisa. Nos Estados Unidos está uma Medicina extremamente 

tecnológica, né? Você entra no hospital, mal vê o médico, daqui a pouco está na sala de 

cirurgia, não conversou com ninguém, não sabe nem porque está sendo operando, já está 

sendo operado, e por aí vai.  

Então é um troço que choca um pouco, mas já há uma tendência a modificação disso, mas 

vamos passar por uma, uma fase de transição ainda longa, né? Por isso que eu te falei que 

Medicina(..), no momento, eu acho que é um troço pouco encantador, no momento. É 

evidente que com o desenvolvimento da robótica, não sou contra isso não, eu acho que a 

tecnologia tem que avançar a serviço do homem, mas é preciso que a gente saiba usar a 

tecnologia. Não é deixar de ser, não é ser usado pela tecnologia, e o que acontece nessa 

fase de transição que a gente está, é essa, é que todo mundo está sendo usado pela 

tecnologia, não usando a tecnologia, né? Então isso dá um pouco de confusão, mas uma 

coisa muito interessante.  

Eu gosto muito de Medicina, e gosto de ser médico, vou morrer médico, eu sou médico 

vinte e quatro horas por dia, eu sempre digo isso, não, não estou médico não, eu sou 

médico, porque me formei em Medicina e trabalho em Medicina, apesar de não ter mais 

consultório privado, tudo meu é na área de saúde, e eu penso, raciocino como médico 

vinte e quatro horas por dia, né? Então eu gosto muito da Medicina, mas a Medicina, a 

prática da Medicina hoje é que está um pouco corrompida pela tecnologia, embora eu 

adore tecnologia, eu vivo de computador, vivo dentro da internet, eu adoro a tecnologia, 

mas acho que a gente usa muito mal a tecnologia no mundo moderno. A tecnologia usa 

muito mais a gente do que a gente, a tecnologia,(...) né? Isso é um troço que a gente vai 

depurar ainda(...) um pouco. 

Tá bom? Vamos lá? Eu já matei vocês do coração. 

 

AM - Agradecemos aí, a sua entrevista, e (...) 

 

AC - Bom demais(int) 

 


