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Resenha Biográfica 

 

 Dalton Mario Hamilton nasceu a 15 de agosto de 1932, em Buenos Aires, 

Argentina. Formado em medicina pela Universidade de Buenos Aires, em 1958, 

especializou-se em Pediatria, clinicando num hospital da rede pública e participando das 

campanhas de combate à diarréia estival. 

 Seu interesse pela saúde pública levou-o a realizar um curso de pós-graduação da 

Escola Nacional de Saúde Pública de Buenos Aires, em 1963, e o master of science em 

população na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Desde então, sua atuação 

profissional se desenvolveu em três áreas intimamente relacionadas: sistemas de 

informação, investigação e planejamento em saúde. 

 Ainda em 1963, foi contratado pelo Ministério da Saúde Pública para implantar, na 

província de Tucumán, o Programa de Estatísticas Vitales e Información Básica para los 

Servicios Públicos de Salud, experiência que foi estendida a todo o território argentino. 

 De 1969 a 1973 participou do Projeto Estudio sobre Salud y Educación Médica, 

inicialmente como chefe da equipe de demografia e depois como diretor executivo, 

desenvolvendo pesquisas relacionadas ao planejamento global de atenção médica, estudos 

sobre a formação e oferta de recursos humanos e sobre a rede de serviços de saúde. 

 A crise política na Argentina e o conseqüente golpe militar, ocorrido em 1976, o  

levou a exilar-se no Brasil onde, após uma rápida passagem como consultor da 

Organização Panamericana de Saúde (OPAS), foi convidado pela Unidade de Planificação, 

Pesquisa e Programas Especiais (PAPPE) do Ministério da Saúde, para assessorar a 

programação do Sistema Integrado de Prestação de Serviços de Saúde de Montes Claros, 

em Minas Gerais, e de Caruaru, em Pernambuco. 

 Desde setembro de 1978, é pesquisador titular da Escola Nacional de Saúde Pública 

(ENSP) da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), exercendo atividades de pesquisa e 

docência na área de planejamento em saúde. Entre 1986 e 1989, ocupou os cargos de 

Superintendente de Administração Geral (SAG) e Superintendente de Planejamento da 

FIOCRUZ. 
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Data: 14/05/1987 

 

 

Fita 1 - Lado A 

 

 

NB - Mario, a gente gostaria de começar essa nossa conversa, perguntando a você alguns 

fatos que dizem respeito à sua origem: o local onde você nasceu, o que faziam seu pai, sua 

mãe. Quer dizer, coisas de sua infância de que você queira falar, coisas significativas que 

você ache importante deixar gravado aí para a gente. 

 

MH - Esse é o ponto da entrevista que é psicanalítico (risos) 

 

RG - Não importa, é histórica (risos) 

 

MH - Nasci em Buenos Aires, portenho. Já estou falando espanhol... portenho cem por 

cento. Amante das grandes cidades e do Tango, e das noites de Buenos Aires. Infância 

normal, de garoto de cidade com aquelas coisas que todo garoto de cidade faz, né? Colégio 

do Estado, público; primeiro grau, segundo grau também colégio público. Universidade 

pública também. Característica que passa pela própria organização da educação na 

Argentina. Tradição pública de educação...Brincadeiras de garoto; futebol, jogos de xadrez, 

como qualquer garoto de qualquer cidade de qualquer parte do mundo. Você, 

provavelmente, vai querer orientar um pouco, ver  porque a vocação, porque surge a 

medicina. Não sei, não sei porque surge a medicina. Essas são coisas que tem vários planos, 

vários planos. Não sei, naquela época não tinha televisão e não apareciam os grandes 

médicos da televisão para orientar vocações, né? Não sei porque razão. 

 

RG - Não tem ninguém na família? 

 

MH - Não, não tem médico na família. Provavelmente meu pai que não era profissional, se 

interessava pela medicina, por aspectos de medicina. Era criativo, totalmente fora da... 

Você quer que defina meu pai? Diz um pouco o que você está querendo. 

 

RG - É, fala... 

 

MH -Uma pessoa que estava fora da época, vivia sonhando com a tecnologia, com 

mudanças, mas não a nível da sociedade senão a nível da técnica. Inventava  coisas, 

inventava coisas, só que ele estava por fora das possibilidades tecnológicas. Meio gênio 

em algumas coisas e meio confuso em outras. Minha mãe, mãe tradicional da década de 30 

ou de vinte. Não... eu diria que não sei se tive algum tipo de influência. Acho que foi o 

andar a vida sem grandes reflexões. Inclusive, às vezes, eu fico surpreso: “por que eu decidi 

estudar medicina?” Meu pai morreu quando eu tinha uns doze anos, e aos quatorze eu 

comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar numa Companhia de Seguros. Entrei como uma 

espécie de menino contínuo para fazer alguma tarefa. E em um ano e pouco era caixa da 
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Companhia de Seguros. Eu entrei quando tinha quinze anos, dezesseis anos. Aí “dei livre”1 

os anos que faltavam para finalizar o segundo grau. Não sei porque este desejo forte de 

fazer medicina. Estava trabalhando no setor de administração e quando decidi estudar 

medicina o presidente da Companhia de Seguros me chamou para falar que eu não 

estudasse medicina, que eu tinha uma carreira na administração de seguros e que estudasse 

economia ou contabilidade e que, além disso - ele tinha uma filha que estudava medicina - 

não ia ter tempo porque a prática de medicina era muito complexa, e não poderia continuar 

trabalhando. Eu lembro que naquela época, eu tinha dezoito anos e pouco, e eu falei para 

ele - eu me lembro ainda hoje, e sempre comento - com bastante dureza: “Veja, não está 

em discussão a minha carreira, discutir minha carreira com a parte que eu faço aqui e o 

meu trabalho; e não está colocado hoje se eu vou ter possibilidade ou não de fazer os meus 

trabalhos práticos e cumprir com minhas obrigações na faculdade de medicina. Não é um 

problema para o próximo ano, se eu posso, tudo bem, continuarei na companhia, se não 

posso, é o momento que você me diga “não dá, vá embora”. Eu continuei no trabalho sendo 

Tesoureiro dessa Cia. de Seguros até o dia que dei minha última disciplina que foi Partos 

na Escola de Medicina. Esse dia cheguei - já tinha vinte e cinco anos - cheguei, me sentei 

numa máquina e datilografei minha demissão, sem informar ninguém “hoje eu deixo de 

trabalhar porque hoje eu me formei médico”. Eu não sei como surgem coisas, a vocação 

para a medicina, e  porque essa certeza de ter uma carreira mais ou menos assegurada em 

um setor... digamos, que estava trabalhando e tinha um salário razoável, razoável. De fato 

quando eu me formei médico apresentei minha demissão. Eu ganhava uma sexta parte 

como médico do que eu ganhava como Tesoureiro da Companhia de Seguros. E eu me 

demiti... acabou, acabou, eu me formei para ser médico. Tinha uma espécie de necessidade 

econômica que tinha que assumir, pela família e pessoal, de trabalhar até o dia que acabou.  

Eu, naquela época, recebia uns sete mil pesos argentinos por mês e o primeiro trabalho que 

consegui como médico três meses depois era mil e cem, quer dizer, praticamente uma sexta 

parte do que eu tinha... Fiquei três meses desempregado e aí consegui meu primeiro 

emprego. 

 

JA - Apesar disso, apesar de você não ter aceito essa sugestão, de seguir administração, por 

linhas tortas, através da medicina  você acabou chegando a essa área de administração 

pública... 

 

MH - Sem dúvida nenhuma... 

 

JA - Administração em Saúde. Você acha que essa tua experiência de trabalho em 

administração de empresas e tal teve alguma importância? 

 

MH - Para fazer saúde pública? Não sei. Eu era pediatra. Também  há outra coisa: eu tinha 

decidido que ia ser pediatra. Ia estudar medicina e ia ser pediatra. Sempre fui mais ou 

menos auto-suficiente em garoto... O próprio trabalho, autosustentar-se, a morte de meu 

pai , se deu que aos dezesseis anos eu era um garoto bastante auto-suficiente. 

 

RG - Uma informação. Você era o filho mais velho, tinha muitos irmãos? 

                                                           
1  Característica do sistema de ensimo Argentino, onde o aluno podia fazer as provas finais e não tinha 

obrigação de assistir às aulas durante o período letivo. 
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MH - Não, quatro irmãos e o filho mais novo, o menor, o menor. Era mais ou menos auto-

suficiente. Por exemplo, sempre que tinha que faltar à escola, de segundo e primeiro graus, 

inclusive, falava em casa: “Eu não vou à escola hoje”; “Como é que não vai? Não pode ser, 

um garoto”.... Então eu lembro que falava para minha mãe: “Tem alguma dificuldade com 

minhas notas? Não. Alguma vez você teve que intervir para resolver? Não. Então deixa 

que eu sei o que estou fazendo. Hoje não vou porque...”.  Fui mais ou menos auto-suficiente 

quanto à decisão.  “Eu sei o que tenho que fazer, vou fazer tal coisa. Não, não vou à escola”. 

Essa decisão de ser médico e ser pediatra, não posso recordar onde é que surge. Mas estava 

claro que ia ser tal coisa, ia ser o caminho. Quando me formei médico, no ano de 1958, eu 

fui trabalhar como pediatra. Entrei para trabalhar como pediatra em um hospital público.  

Isso tem a ver com a própria experiência dos argentinos, digamos, a prática de sistemas de 

saúde, de planejamento ou de operação de sistemas. Porém passa também pela 

característica de desenvolvimento público na Argentina: um sistema praticamente de bases 

públicas, que depois foi deteriorado com a ditadura, mas de toda forma, setenta por cento 

dos leitos do país são do setor público. Então, praticamente, você tinha todos os médicos 

do país, cem por cento dos que se formavam empregados do setor público. Setenta por 

cento da capacidade instalada era pública. Trabalhava num hospital na época que 

começavam as residências, ano cinqüenta e oito - Hospital Materno-Infantil, um hospital 

de prestígio - com idéia de completar minha formação profissional. Obviamente era sem 

salário. É o que se chamava médico ad honorem, médico ascripto com as mesmas 

obrigações do resto dos médicos. Era um hospital que tinha uma virtude, uma série de 

professores que faziam um primeiro ano de passagem por diversos setores de aprendizado. 

Então, nos primeiros cinco anos de minha profissão eu trabalhei como pediatra num 

hospital universitário de alto prestígio. Eu diria, sem um pouco de modéstia, que era um 

dos pediatras promissores da Argentina naquela época. Porque daí, eu fui instrutor de 

residentes aos dois anos de formado. Começavam a surgir as residências em uma certa 

especialização na área de recém-nascidos, prematuros de baixo peso, que era muito 

complexo de manipular naquela época. Depois começamos a ser instrutores de residentes 

de todo o município de Buenos Aires e nas áreas específicas de... 

 

RG - Eu posso te interromper? 

 

MH - Sim, pode. 

 

RG - Eu queria saber algumas coisas desse curso de formação. Porque agora você começou 

na sua carreira, e eu gostaria de saber um pouco da formação. Você podia falar um pouco 

como é que era a Escola de Medicina, a Faculdade de Medicina. E você deve conhecer um 

pouco como é aqui no Brasil, podia até fazer uma comparação, se você tem esses dados, 

senão fala só da Argentina. 

 

MH - Não, não... Naquela época - depois mudou muito, a situação política da Argentina 

foi mudando -  você tinha um exame de ingresso por cada escola. Você se apresentava na 

Escola de Medicina e dava um exame de ingresso. Você tinha que ter um mínimo  

determinado a exceder. Então, entravam quantidades grandes de alunos. Essa Escola de 

Medicina da Argentina, de Buenos Aires, fundamentalmente, e todo o sistema educacional 
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público argentino tem uma característica de grande quantidade de alunos. Não são, 

digamos, de elite; eu diria que não é um ensino de elite pela própria característica do 

desenvolvimento social. Quer dizer, filhos de classe média baixa, classe média média e 

classe média alta se juntam no setor público, nas universidades. Um filho de operário - 

naquela época  era mais restrito, mais restrito - mas um filho de operário tinha possibilidade 

de ascender e formar-se em área universitária, era gratuito, totalmente gratuito. 

 

RG - Você se coloca na classe média média, dentro desse panorama argentino? 

 

MH - Veja, a gente teria que pensar, digamos, o que significou o peronismo, quarenta e 

cinco, cinqüenta e quatro e o acesso das classes operárias... 

 

NB - Então pense. 

 

MH - Significa que quando eu entro na universidade - em mil novecentos e cinqüenta e 

um, nas épocas do peronismo - já existia um acesso dos trabalhadores ao consumo, 

incorporados na sociedade, de desenvolvimento industrial, de substituição de importações, 

toda aquela história. E se produz um acesso, a partir de quarenta e cinco, dos trabalhadores 

na sociedade. Isso significa uma quantidade de leis sociais, salários básicos, mínimos, 

previdência social, seguro saúde, que vão se desenvolvendo e vão permitindo  o acesso dos 

trabalhadores a outras áreas. Em cinqüenta e um eu tinha companheiros que eram filhos de 

trabalhadores; não era a maioria, não que fosse a maioria, né? Então, o que aconteceu nessa 

época?  Em cinqüenta e um, ainda tinha exame de ingresso; aí houve um movimento 

estudantil e foram aceitos todos aqueles que não tinham ingressado ainda, então se 

eliminou o exame de ingresso, o que significou uma crise a nível da própria Escola de 

Medicina pela quantidade de alunos. Que acontecia?  Você tinha no início uma grande 

entrada de alunos e depois uma deserção muito grande. Todo mundo queria formar-se 

numa universidade; tinha como aqui, medicina, engenharia e advocacia, as três grandes 

carreiras. 

 

NB - Como aqui? 

 

MH - Como aqui, a mesma coisa, não muda... Então uma grande quantidade e, 

obviamente, estruturas que não estavam em condições de dar resposta docente a essa 

grande quantidade. Quando eu entrei, entraram mil e poucos alunos na Escola de Medicina. 

No ano seguinte, no ano de cinqüenta e dois, que se liberou, ou cinqüenta ou cinqüenta e 

três, entraram três mil... 

 

NB - Que horror! 

 

MH - Três mil alunos numa Escola de Medicina! Eu tinha dividido as disciplinas básicas, 

que eram dadas dentro da Escola de Medicina. Aquelas especialidades, a partir do quarto 

ano de medicina, tinham uma vantagem: o próprio sistema público. Os hospitais públicos 

do município, que eram vinte e tantos hospitais públicos, funcionavam como unidades 

docentes. Então você precisava fazer, digamos, oftalmologia e haviam quatro, cinco, seis 
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ou sete unidades dentro de um nível ou de padrão reconhecido pela universidade, onde 

você entrava  para fazer a especialização em oftalmologia, neurologia, urologia, pediatria.  

Em pediatria você selecionava hospitais onde tinham professores que eram reconhecidos 

com.. Existia um Hospital Universitário, que existe hoje, mas não só o Hospital 

Universitário,  senão todos os hospitais do município, a maioria deles, tinham professores 

e tinham núcleos docentes, que você selecionava para fazer as especialidades. Assim, de 

fato, o hospital escola tinha uma cátedra - cátedra se chama? - de pediatria. Quando me 

formei em médico, eu era instrutor de residentes e tinha uma formação de pré-grado num 

hospital municipal. No Hospital Municipal também tínhamos funções docentes. Então o 

próprio sistema público era aproveitado como ...se chamavam unidades hospitalares. Você 

tinha unidade hospitalar tal, unidade hospitalar tal - onde você poderia fazer parte de sua 

formação profissional. Então, o que acontece? Os primeiros três anos eram  mais críticos: 

anatomia, fisiologia, física, química, todas aquelas disciplinas básicas, que você dava 

dentro da Escola de Medicina. Uma vez que entrava no terceiro ano, começava semiologia 

e no quarto ano começavam as especializações. Você já escolhia unidades hospitalares e aí 

já vinham grupos mais reduzidos de alunos e tinha mais inter-relação professor-aluno do 

que tinha a nível das cadeiras básicas, né? As cadeiras básicas eram muito mais 

complicadas. Que acontecia? A gente se formava na Escola de Medicina, com aquela coisa 

que tem a Escola de Medicina de hoje: uma quantidade de coisas desnecessárias, cada 

professor definindo a importância de sua disciplina, superficialidades, sem um conjunto, 

digamos, de curriculum, para o tipo de médico que estava formando. Bioquímica dava toda 

a bioquímica, parasitologia dava toda a parasitologia. Não ia ser parasitólogo, não ia ser 

químico, mas tinha que fazer todas as disciplinas, entender tudo - a mesma coisa que terá 

acontecido com Jaime e com qualquer pessoa que se formava. Uma vez você formado, o 

hospital completava a tua formação profissional. Você já entrava, aí sim, você já entrava 

na especialidade. Então, o problema era a inteligência de que tipo de hospital te aceitava, 

por amizade ou por curriculum, ou por entrevista, ou por algum tipo de  relacionamento, e 

você começava a trabalhar ad honorem. Daí a um ano, se você tinha sorte de estar em um 

hospital exigente, completava tua formação profissional. Então comecei a fazer, realmente, 

pediatria e no primeiro ano que me formei  - não como especialista, nunca fui especialista 

em pediatria - aprendi a disciplina pediatria dentro do hospital. Essa era uma saída para 

completar, para todo o conjunto de estudantes, né? Inclusive, quando estávamos  sobre o 

fim dizíamos: “Bom, vamos nos apressar (estala os dedos para indicar pressa) e acabar com 

aquelas disciplinas chatas que a gente não tem interesse , para entrar realmente no que a 

gente tem interesse”. Entrar para trabalhar no hospital e formar-se. 

 

JA - Durante esse período, logo depois da tua formatura, de 59 a 62, pelo teu curriculum, 

você trabalha em umas campanhas de diarréia estival... 

 

MH - Aí é onde surge a relação com a saúde pública. 

 

JA - É por aí que faz a passagem da pediatria para a saúde pública? 

 

MH - Claro. Quando eu estava no hospital pediátrico, em cinqüenta e nove... 

 

NB - O Hospital era esse Instituto Alberto Peralta... 
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MH - Peralta Ramos, Peralta Ramos. O Estado começa a organizar o primeiro programa 

materno-infantil de controle de diarréias estivais e monta um sistema. Naquela época, a 

gente já estava trabalhando com toda a parte de controle de diarréias através de perfusão 

intra-venosa, controle de sódio, potássio em sangue, uma série de técnicas de controle. - 

gastroclinse, composição de ions e todo aquele negócio de desenvolvimento médico 

técnico na área específica de controle de diarréias. Como estava falando,  eu estava em um 

hospital  que era parte de muitas áreas especializadas. Quando se monta esse programa 

materno-infantil, na primeira oportunidade, se selecionam todos aqueles hospitais que 

tinham cadeiras de pediatria, se pede aos professores titulares dessa cadeira que 

encaminhem jovens pediatras que entendam do problema e que estejam em condições de 

viajar pelo interior do país para formar médicos nas novas técnicas. No ano de... não sei se 

é sessenta ou sessenta e um... 

 

NB - Dois. 

 

MH - Sessenta e dois. Não. Não é sessenta e dois... Me deixa ver um minuto. Acho que a 

primeira foi no ano sessenta. Não sei, está aí no curriculum. Eu passei um mês - o ministério 

convocou as pessoas, pagava a passagem, diárias e o estado nos dava hospedagem - 

percorrendo um estado, não só a cidade, capital do estado, senão todas as pequenas 

localidades onde existiam hospitais públicos. A gente fazia seminários, não só  técnicos, 

mas  teóricos, sobre como resolver o problema médico da diarréia, médico especificamente, 

não estávamos falando das condicionantes da diarréia, desnutrição, condições sociais. Nós 

tínhamos técnicos que diziam, frente a um caso que se apresentava com esta característica, 

como você avaliava o caso e como você resolvia o tratamento. E ensinamos as técnicas de 

perfusão de quarenta e oito horas, setenta e duas horas, suspender alimentos, que naquela 

época eram pouco difundidas. Tinha uma série de médicos que não se animavam a fazer 

isso, então, havia uma mortalidade muito grande, intra-hospitalar, de casos que podiam ser 

resolvidos. Estou falando um pouco do que era um pediatra mais ou menos promissor, 

dentro desses pediatras que foram selecionados  para percorrer o país - os vinte pediatras 

ou vinte e quatro pediatras. Eu fui selecionado como um desses pediatras para fazer 

docência para médicos nos hospitais do estado. Então, percorri um estado, foi o primeiro 

contato que eu tive - eu acho que no ano sessenta - com a pediatria nos Estados. O que a 

gente fazia? Éramos muito jovens e, além disso, eu parecia muito mais jovem do que 

realmente era. Tinha vinte e sete anos mas um aspecto físico que parecia menor. Então, a 

gente tinha que afirmar-se não só na teoria mas também na clínica. Fazíamos diagnósticos 

clínicos; passávamos casos que eles examinavam e fazíamos os diagnósticos com eles; 

acompanhávamos os médicos na hora de fazer diagnósticos; o que afirmava que nós, 

garotos  mais ou menos jovens, estávamos em condições de ensinar alguma coisa. 

Fazíamos ambulatório, um dia ou dois dias: “Em quais casos clínicos você tem 

dificuldades? Seleciona os casos clínicos e vamos examinar juntos”. A gente separava 

aqueles casos críticos que não tinham resolução, examinávamos esses casos críticos.  

Examinávamos os casos hospitalizados, discutíamos o tratamento e dávamos indicações. 

E, ao mesmo tempo, simultaneamente, discutíamos as novas técnicas para resolver o 

problema médico da desidratação. Isso foi no ano sessenta, mais ou menos, essa campanha 

continuou e em sessenta e dois  - que é o que você marcou aí - o Ministério me convoca 
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novamente para ir a outro estado. Foi um pouco a relação com a saúde pública. Aí tem uma 

série de histórias divertidas. Eu chego a esse lugar, que era no nordeste, norte, nordeste 

argentino - o estado de Jujuy - limite com a Bolívia, alta mortalidade infantil e fiquei uns 

três meses em um hospital de campanha morando em um hospital de campanha. Hospital 

de campanha? Hospital porque tinha sala de cirurgia, partos, tinha um médico residente, 

tinha um médico que visitava e fazia consultório pediátrico três vezes por semana. Aí 

fomos com Susana, juntos. Nós éramos os médicos de Buenos Aires, que íamos no período 

de verão trabalhávamos nos três meses, porque tinha uma alta mortalidade por 

desidratação. Então, um pouco pela experiência administrativa da própria organização da 

Escola, desse instituto onde eu trabalhava, montei um esquema similar de ficha clínica e 

medicamentos. Eles compravam qualquer tipo de medicamento, eu comecei a dizer: “Não 

trabalho com tal medicamento, vamos racionalizar os gastos . Quero trabalhar com meia 

dúzia de medicamentos. Que tipos de medicamentos são? Como vamos operar?” Então, 

solicitei uma assistente social e montei uma equipe básica mínima que atendia oitenta 

meninos por dia. Obviamente era impossível que eu atendesse, no tempo disponível, oitenta 

crianças do ambulatório e, além disso, falasse com a mãe e transmitisse tudo à mãe. Além 

disso, eu tinha uma linguagem portenha, difícil de ser compreendida no nordeste. Então, 

tinha uma assistente social local, duas assistentes sociais; elas examinavam as crianças; 

elas já vinham preparadas; pesadas; já tinha todo um trabalho prévio para que eu  não 

perdesse tempo tirando a roupa da criança, para ver quanto pesava. Vinha mais ou menos 

com uma pré-história feita. E quando saíam, já saíam indicado o tipo de medicamento.  

Como eu tinha racionalizado os tipos de medicamentos que iam ser utilizados, para 

simplificar, e aqueles que não tinha sentido serem usados, a assistente social sabia quais 

eram as dosagens, como tinha que entregar e ela explicava tudo. Então, ganhava tempo e 

ia acelerando o processo. E, além das oitenta crianças diárias, praticamente, eu via mais ou 

menos vinte e cinco leitos de hospitalizados. Trabalhava vinte e quatro horas por dia, 

praticamente, né? Me mudava para o hospital. A gente tinha uma média de mais ou menos 

uns quinze a dezoito meninos com desidratação. Era impossível operar com um único 

médico numa estrutura como a de Buenos Aires, que não tinha... Então, fui trabalhando a 

nível de organização de enfermagem: como se fazia uma ficha clínica simplificada; como 

operava a assistente social; e já tinha tudo mais ou menos..., só fazia a parte técnica 

específica. Acontece que essas crianças chegavam - eu era pediatra técnico, 

especificamente técnico - essas crianças chegavam em condições de desnutrição 

lamentável. Fui falar com o Diretor da Maternidade Infância do estado porque eu queria 

saber porque chegavam nessas condições. 

 

RG - Foi falar com quem? 

 

MH - Com o Diretor Materno Infantil da área desse estado. Era um médico pediatra 

trabalhando em um lugar que se chamava “Frayle Pintado” . Para ter uma idéia, Frayle 

Pintado seria “Padre Pintado” . Tinha uma população de uns setecentos habitantes, talvez 

menos. 

 

RG - A periferia de Jujuy? 
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MH - Não, não, o interior, o interior. Era só zona de produção de cana. Então, tinha quatro 

ou cinco grandes engenhos açucareiros que contratavam o pessoal que vivia em condições 

de  miséria absoluta. Tinha produção de cana e produção de tomates. 

 

RG - E Jujuy é uma região, uma província? 

 

MH - Jujuy é um estado, uma província  Eu trabalhava em uma localidade no meio dos 

engenhos açucareiros. A clientela era toda aquela população boliviana ou de outros estados, 

que emigrava para poder colher cana-de-açúcar e ficava trabalhando em outras colheitas, 

atividades que eram estacionárias. Então, esta é minha história...  

Aí, pedi às enfermeiras e às assistentes sociais para ir detectar os casos que não chegavam 

ou chegavam em péssimas condições. Sempre pensando do ponto de vista médico.  Não 

para resolver os problemas estruturais, mas pensando: estão chegando crianças em um grau 

de desnutrição, de desidratação muito alto, o que significa uma mortalidade alta e um 

esforço grande. Então, se eu pudesse detectar antes quais são os problemas, eu poderia me 

aproximar muito mais rapidamente, detectando esses casos  e aproximando-os do hospital. 

Para isso, pedi o... como é este negócio que vocês começam por uma coisa pequena e depois 

vão ampliando? E aí, apareceram duas enfermeiras universitárias, formadas uma nos 

Estados Unidos e outra da Colômbia e chegaram com uma equipe de meia dúzia de 

assistentes sociais. E eu me lembro -  estava sentado no refeitório do hospital, que era um 

pequeno departamento -  perguntou-me: “Doutor, quais são os objetivos gerais do 

projeto?”; (pausa) “De que está falando?”; “Porque imagino que você tem objetivos gerais 

e objetivos específicos” Eu não tinha a menor idéia (risos).  “Veja, sabe o que eu quero, 

quero detectar as crianças que estão lá e ver  como posso proximá-las aqui.” Aí fomos 

definindo um pouco com ela, eu contando o que eu queria e ela tentando desenhar o projeto 

de levantamento da situação. Ela escreveu os objetivos gerais, os objetivos específicos  - 

eu não entendia nada disso - fizeram o levantamento. Obviamente nunca deu nenhum 

resultado, como acontece em todos esses levantamentos. Metodologias mal colocadas, não 

tinham a menor idéia metodológica, era uma quantidade de objetivos e coisas inespecíficas. 

Depois examinei, depois de vários anos de fazer saúde pública, e disse: “Puxa! (risos) há 

três, quatro ou cinco anos atrás eu fiz aquele desastre, né? Que desastre!"  Quando voltei 

dessa experiência, em sessenta e dois, que em alguma medida foi de organização, de 

contato e de refletir sobre a realidade, sobre os problemas que surgiam - nesse momento 

acho que era muito mais técnico, médico específico; formado para ser professor em 

universidade - quando eu voltei em 62 e fiz um informe de minhas atividades a um diretor 

materno-infantil - depois foi um grande amigo com o qual trabalhei junto e que 

lamentavelmente morreu em um acidente - que era professor da Escola Nacional de Saúde 

Pública, mandou-me chamar e disse: “Doutor, você deveria fazer Saúde Pública”. O 

informe tinha o relatório das atividades: tantas crianças atendidas, não sei oitenta, mil, três 

mil, quatro mil, o número que tinha atendido, hospitalização, mas eu explicava como havia 

organizado desde a coisa de estrutura interna do hospital para lograr mais eficiência no 

atendimento, a compra de medicamentos, que tipo de medicamento iam ser comprados, até 

que havia tentado fazer uma pesquisa em população. 

 

JA - Então, você já estava fazendo Saúde Pública sem... 
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MH - Sim, sem saber... 

 

Fita 1 - Lado B 

 

 

NB - Eu quero fazer uma pergunta mais geral sobre as coisas específicas que ele contou 

agora. Eu quero perguntar o seguinte: tua militância política nesse momento, durante a 

faculdade, quando você sai...Nenhuma? 

 

MH - Não, na faculdade eu tinha pouco tempo para militância política. Um amigo falava 

que eu fui cumprindo, mais ou menos, etapas. Obviamente, eu trabalhava oito horas diárias, 

estudava medicina, jogava basquete oficialmente. Como tinha dezenove anos ou dezoito 

anos, também gostava de dançar, gostava de sair com garotas. Então praticamente meu 

tempo, meu tempo... Três vezes por semana - duas vezes por semana, eu tinha treinamento 

de basquete, trabalhava de meio dia as sete horas da tarde. 

 

NB - A faculdade era de manhã? 

 

MH - Pela manhã ia à faculdade, tinha horário em que saía pela tarde.. Gostava também de 

jogar naipe, quer dizer, fazia todas aquelas coisas que podiam ser feitas. 

 

NB - O que é que você gostava de jogar? 

 

MH - O baralho, cartas. Eu sou quase um expert em jogo de cartas. Eu jogo múltiplos jogos 

de cartas. Jogava xadrez. Fazia todas aquelas coisas. Jogava sinuca, pingue-pongue. Era 

um bom jogador de pingue-pongue, razoável jogador de sinuca. Fazia todas aquelas 

coisas...O que acontece: a responsabilidade inicial aos doze ou quatorze anos de ter que 

trabalhar era, um pouco, como que a gente tinha que cumprir uma etapa de formação e de 

sustento de um conjunto, digamos, de família, e meus irmãos também tinham que fazer a 

mesma coisa.  Então, eu fui cumprindo etapas. Não estou falando que não tivesse 

pensamentos políticos, não tinha militância política. São coisas  diferentes, são duas coisas 

totalmente... Militância não tinha nenhuma. Militância começa na década de 70, posterior 

a 63. 

 

RG - ...depois da Escola de Saúde Pública. Na família havia alguma tradição? As pessoas 

se identificavam  com o peronismo? 

 

MH - Minha família, em geral, era anti-peronista. A única que não era anti-peronista era... 

Quando aparece o peronismo, em 45, a classe média fica aterrorizada. Fica aterrorizada 

com o lumpenagem entrando na cidade, tomando conta da cidade, a periferia.  Paris de 

América, cidade bonita. E, de repente, apareciam caras que eram mal entraçados, que se 

sentavam no restaurante com você para comer. Então, começou aquela coisa  de despeito, 

que era o "vinte e vinte" como se chamava naquela época. Digamos, como vocês chamam 

aqui o paraíba. 

 

RG - O que era o "vinte e vinte"? 



 

16 

 

 

P

A

G

E 

55 

 

MH - Era vinte centavos e vinte centavos. Identificava o cara que comia um pedaço de 

pizza e um copo de vinho. Custava vinte centavos um, vinte centavos o outro. É o cara 

vinte-vinte. Um pedaço de pizza e um copo de vinho. Eram os "vinte e vinte" e eram os 

cabecitas pretas, os "cabeças negras". 

 

NB - Alusão a que? 

 

MH - "Cabecitas negras" eram pessoas que não eram totalmente europeias, louras, de olhos 

claros. Senão que eram indígenas, que também tinham uma mistura espanhola. Eram mais 

mestiços que aqueles, digamos, europeus, que davam a característica elegante de Buenos 

Aires, a pessoa bem vestida de aspecto estrangeiro. A classe média se apavorava com o 

peronismo de 45 e passa a ser... Só tenho uma tia, uma tia, que ainda vive, uma grande 

figura, uma grande figura, que era peronista e era assistente social. 

 

RG - Ela era tia por parte de quem? 

 

MH - Parte da minha mãe. 

 

RG - Irmã da sua mãe? 

 

MH - Hoje vive, vive ainda, acaba de fazer oitenta e oito anos, no 1º de maio, 

simbolicamente se identifica com o Dia dos Trabalhadores. E que segue sendo peronista e 

segue sendo peronista no sentido nacional e popular. Era uma grande figura, que a Wanda 

adora, e todos meus filhos adoram. É  meio avó deles, uma grande figura. 

 

NB - E você se identificava com o peronismo, enquanto pensamento? 

 

MH - Inicialmente, por essas características técnicas, eu me identificava mais com o 

desenvolvimentismo, provavelmente, se tivesse que falar hoje, com aquela coisa de 

organização, de operação, como médico, como médico, né? 

 

JA - Tem o Frondizi nessa época...que era desenvolvimentista. 

 

MH - É, tem o Frondizi, que era um desenvolvimentista, claro. Eu, por exemplo, tinha 

grandes discussões. Eu em 48 votei por Frondizi, contrariamente a todos os meus 

companheiros que votavam pelo radicalismo. Poucos votaram pelo peronismo, poucos 

votaram pelo peronismo. Quer dizer, eu votei por Frondizi naquela época. Obviamente, 

oito meses depois, já não estava apoiando Frondizi, quando começam, digamos, as greves 

bancárias, começou o negócio do petróleo, com todo aquele sentimento nacional argentino. 

Então, não tinha militância política, mas tinha pensamentos políticos. Logo, eu me 

identificava mais com o desenvolvimentismo  de 58 e 60 do que com o peronismo. 

Começo, digamos, a identificar-me com o peronismo a partir da década de 60. 
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RG - Essa experiência de Jujuy - ou Jujuy como você fala em espanhol - está inserida nesse 

trabalho que você fez em vários lugares, de 59 a 62. Você trabalhou nessa campanha. Você 

fez concurso para entrar? 

 

MH - Não. Eles solicitavam aos professores que indicassem pessoas que fossem capazes 

de fazer tal coisa. 

 

NB - Era um privilégio, isso que eu queria entender. Era uma opção sua fazer isso, ou foi 

uma coisa circunstancial? 

 

MH - Eu não diria que era vocação. Com vinte e quatro, vinte e cinco anos, trabalhando 

em um hospital, te oferecem uma oportunidade de conhecer o país, distinguido como 

docente... Pagavam, pagavam... Veja uma coisa, o primeiro lugar que eu vou é Rio Negro. 

Por que vou para Rio Negro? Vou para o Rio Negro porque está Bariloche, e eu não 

conhecia Bariloche. Então, entre os lugares que íamos percorrer, além de fazer o meu 

trabalho, eu também queria conhecer algumas áreas... 

 

NB - Você podia escolher? Você tinha opções? 

 

MH - Não podia escolher. Quando foi feita a seleção, todo mundo queria aqueles melhores 

lugares, lugares turísticos, todo mundo, os vinte e quatro que estavam ali. Então, como 

fazia o sorteio? Como distribuía os vinte e quatro pediatras que estavam ali, que iam em 

pares? Como distribuía pelos estados? Então era uma bagunça total. Em um momento, eu 

assumi a coordenação e falei: “Vamos ver um minuto. Quais são aqueles estados ou 

províncias que têm mais de um grupo que quer ir”? Então todos começaram a se colocar... 

Todos aqueles lugares que tinham um já estavam decididos. Então, iam ficar os piores e os 

melhores. E aí, ia a sorteio. Aquele que optava pelo melhor podia cair no pior, podia ganhar 

o melhor, mas podia cair no pior. Então, como assumi a liderança do grupo e estava 

organizando aquele negócio , falei para meu companheiro: “A gente pega Rio Negro e 

jogamos”(risos). Eu fiquei selecionado para Rio Negro sem disputa, outros foram disputar 

outros estados que eram turisticamente menos complicados, eram menores e permitiam 

fazer mais turismo, ou tinham amigos ou familiares ou gostavam mais. Então, fui para Rio 

Negro. Te falo porque às vezes a gente tenta contar: “Não, porque eu tinha vocação”. 

 

NB - Não, mas a Rose tem razão quando chama a atenção de que a tua vocação é para 

organização. 

 

MH - Sim, sem dúvida, sem dúvida. 

 

NB - Para organizar alguma coisa. 

 

MH - Isso está claro. Isso estava claro. Veja, é também  a própria experiência 

administrativa. Quando eu entrei nesse hospital, havia dois meses, estavam fazendo a nova 

ficha clínica. Era um hospital muito grande que tinha uns sete mil partos  por ano. Nós 

atendíamos todos os sete mil partos. Então, tinha uma ficha clínica que diferenciava se era 

recém-nascido normal, patológico. Estavam fazendo a ficha clínica do recém-nascido 
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normal. Participo para discutir a ficha clínica, eu era recém-entrado, tinha dois meses. Aí: 

“Veja, companheiro, isso está mal organizado, isto não tem seqüência lógica, faltam 

coisas”.  Comecei a  questionar as fichas. Aí uns professores: “Você é capaz de fazer 

melhor?”; “Eu acho que sim”; “Então tem três dias para fazer melhor”. Fui para minha 

casa, me sentei e fiz uma ficha, que foi aprovada e que era muito melhor que a ficha 

original. Quer dizer, organizava as sequências lógicas na cabeça do pediatra. Eu 

examinava, não tem seqüência lógica, então isso  não permite preencher o formulário. 

 

NB - A experiência na Cia. de Seguros, a experiência da racionalidade de uma empresa, 

você trás para tua vida posterior. Você nunca pensou nisso? 

 

JA - Você faz mais ou menos um trânsito gradual, pelo menos você conta. A saúde pública 

vai nascendo com a tua prática de pediatra. Você começa como pediatra clínico, mas essa 

tua experiência em Jujuy já envolve uma ação de organização dos trabalhos, da atenção, 

inclusive com elementos um pouco avançados, quer dizer, coisas com um pouco de 

propósito de saúde posterior: a utilização de pessoal não médico, a captação do paciente 

fora do hospital...  

 

MH - Surgia um pouco da reflexão lógica. Eu não posso fazer tal coisa. Quem pode fazer? 

Como pode operar? 

 

JA - Você não tinha nenhuma formação em saúde pública até então? 

 

MH - Nenhuma formação em saúde pública, era evidentemente médica. 

 

JA - A sensação que ficou foi a mesma de Nara. Talvez uma certa racionalidade 

administrativa na empresa privada tivesse... 

 

MH - Poderia ser. Poderia ser... 

 

NB - Você nunca pensou nisso. 

 

MH - Não, aqui na SAG em algumas oportunidades quando eu discuto: “Veja que eu fui 

tesoureiro e conheço como isso opera”. 

 

JA - Dentro da faculdade não tinha nenhuma disciplina de saúde pública? 

 

MH - Não, tinha uma disciplina  de higiene que era lamentável.  

 

NB - Tipo a daqui. 

 

MH - Calcula que era na década de 50. Era a roupa, os vestidos.. uma coisa lamentável. 

Era a disciplina que todo mundo queria sair logo, passar e dizer: “Nem vá às aulas”. Não 

acrescentava nada. 

 

JA - Não foi pela formação... 
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MH - Não, não foi pela formação de médico. 

 

NB - Foi pela vida. Agora me diz uma coisa... 

 

JA - Tem outro componente de racionalização que me ocorreu em relação à discussão sobre 

militância política, esse teu frondizismo, esse desenvolvimentismo. Porque essas posições 

racionalizadoras de saúde pública estão começando a surgir nesse momento em função 

dessa proposta desenvolvimentista, da aliança do progresso, dessas propostas de 

racionalização administrativa, né? Quer dizer, além da experiência administrativa, tem um 

pouco isso, de uma certa visão desenvolvimentista, de organização, de movimento 

organizado, planejado. 

 

MH - Seguro. Quando a gente conta um pouco de saúde pública,  de minha prática em 

saúde pública, os primeiros anos, como do conjunto dos especialistas em saúde pública 

progressistas, é entrar na área de planejamento e racionalidade. Chorny, Barrenechea, todo 

aquele grupo, é um grupo mais progressista e entra na área de planejamento e entra na área 

com a racionalidade... 

 

JA - Já conhecia o Chorny? 

 

MH - Não, conheci o Chorny em outra história, quando já trabalhava em saúde pública. 

 

NB - Mas a Susana, está com você nesse momento? 

 

MH - Estamos juntos nesse momento. 

 

RG - Ela vai trabalhar, ela faz dupla com você? 

 

MH - Não, em Jujuy fazemos a dupla... 

 

NB - Ela foi selecionada, escolhida... 

 

MH - Ela trabalhava muito mais em obstetrícia, em partos. Ela colaborava e trabalhávamos 

juntos. Eu era pediatra e colaborava com ela fazendo partos. Era um hospital meio de 

campanha. A gente fazia desde anestesia até laboratório, tudo o que era necessário fazer, 

fazia. Estava comentando sobre a formação profissional naquela época. Nesse período que 

eu passei no hospital, acho que foi um modelo naquela época; criou-se a estrutura dos 

residentes, em Buenos Aires, a nível de pediatria. Eu fazia um plantão três vezes por 

semana. Naquela época era gratuito ainda. Mas tínhamos uma disciplina, a ficha clínica e, 

nesse período de um ano, não só passávamos por diversos setores dentro do departamento 

de pediatria, seja prematuro, recém-nascido, recém-nascido patológico, lactante, senão que 

passavamos por radiologia e laboratório. Dentro desse hospital, quando chegava uma 

criança desidratada , eu fazia tudo. Eu e aqueles residentes que trabalhavam ali, fazíamos 

desde ianograma, operávamos com todos os sistemas de laboratório, desde fazer grupos 

sanguíneos, RH, hemoglobina em sangue, ver o problema de icterícia e perfusões 
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sanguíneas, transfusões. Eu fui um dos primeiros na Argentina que fez sanguíneo-

transfusões, na década de 50. Nesse hospital tínhamos três pessoas que faziam sanguíneo-

transfusões. Você sabe o que é sanguíneo-transfusão? É pegar uma criança que tem 

incompatibilidade sanguínea e trocar um volume de sangue para que ela possa...é uma 

técnica muito complicada, que demora horas. Você vai injetando pequenas quantidades de 

sangue, três volumes ou dois volumes e meio. Era um dos poucos que fazia sanguíneo-

transfusão; estou falando quanto ao avanço da técnica. Então, dominava aquelas coisas 

básicas de laboratório, radiologia. Fazíamos também a formação de outros médicos e 

residentes que eram estudantes de medicina, estavam estudando medicina. Fazíamos a 

formação deles, não só da prática clínica do diagnóstico e do tratamento, mas também de 

laboratório e radiologia, todo o conjunto. 

 

NB - Esse ó o Hospital Peralta Ramos, que você já tinha falado. Quer dizer, é um hospital 

com serviço modelar, um hospital moderno. 

 

MH - Era, naquela época e depois foi... 

 

NB - Sim, mas naquela época era um hospital moderno, que você tinha possibilidade de 

ter profissionalização ampla que dava condições a você de ter um... 

 

RG - Você não ganhava nada? 

 

MH - No começo eu não ganhava nada. 

 

RG - E os mil pesos eram de onde? Você falou... 

 

MH - Trabalhava duas horas em um consultório de um sindicato ganhando mil pesos. 

 

NB - Qual sindicato? 

 

MH - O sindicato dos telefônicos. Trabalhava em meu consultório privado, em minha casa.. 

Tinha um consultório privado em minha casa que dava razoavelmente; só que desatendia 

bastante o consultório porque eu viajava. Ficava a uns trinta quilômetros de Buenos Aires, 

passava de oito ao meio dia no hospital, fazia dois plantões por semana, então era muito 

mais importante e eu gostava muito mais de estar no hospital do que estar no consultório.  

Tem anedotas engraçadas. Eu falava de minha juventude, meu primeiro paciente. Abro o 

consultório, e eu parecia muito mais jovem, tinha vinte e cinco anos e aparentava dezoito, 

dezenove anos. Então, o primeiro paciente, a primeira pessoa chega em casa - era um dia 

de domingo, sábado ou domingo , e estava de camisa e calça, assim como estou agora - 

verão, meio tostado pelo sol, queimado pelo sol, então, parecia mais jovem ainda. Aí chega 

uma senhora e diz: “Doutor, o doutor - o pediatra dessa localidade onde eu morava, de 

classe média a 30 Km de Buenos Aires, zona oeste - veja, o doutor está de férias, não estás 

aqui e pediu que qualquer coisa eu consultasse você porque meu menino está doente”. Não 

me falou "doutor” perguntou ”O doutor está?”- “Pois não, quanto tempo? Daqui a uma 

hora?".  Ela ficou meio confusa. Uma hora depois estava na casa atendendo a criança e ela 

ficou mais confusa ainda quando viu que eu entrava. Acabei de examinar a criança e falei 
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para a senhora: “Você ficou meio confusa, por quê?”; “Sabe o que acontece, doutor? 

Quando eu estava falando com você pensei que você fosse o filho do doutor. Nunca pensei 

que era o doutor...o próprio” (risos). Realmente, tinha uma desconfiança total de um cara 

que era muito jovem e fazia pediatria. 

 

RG - Você morava a 15 Km de Buenos Aires, esse era o bairro de origem onde você já 

morava. 

 

MH - Não, mudei para lá e construi uma casa; casei pela primeira vez. 

 

RG - Era uma casa, assim no subúrbio... 

 

MH - Subúrbio, classe média, classe média razoável, diria classe média, como podia ser 

aqui... não sei. O que poderia falar? 

 

NB - A cidade é muito... não dá para comparar com Buenos Aires porque é muito diferente, 

talvez a gente pudesse comparar com São Paulo, Porto Alegre. 

 

MH - Era uma zona residencial de classe média, com chalés. 

 

JA - Essa experiência no sindicato teve alguma importância ou era alguma coisa... 

 

MH - Não, era uma atividade profissional de remuneração, eu atendia duas horas por dia. 

O problema que eu tinha naquela época de médico pediatra tinha a ver com os 

medicamentos. Eu não acreditava nos medicamentos. Então, tinha longas discussões com 

meu chefe, amigos e companheiros com essa experiência, porque tinha consciência que 

noventa por cento dos problemas que chegavam ao consultório privado eram problemas 

que se resolviam só aguardando um pouco, esperando e não sendo agressivo. Tinha uma 

dificuldade como médico: tinham mães que me adoravam e outras que ficavam muito 

pouco tempo trazendo as crianças e iam embora. Diziam: “Doutor - crianças normais, 

perfeitas - tem que tomar umas vitaminas”. E eu: “Não - eu não gostava de receitar -  acho 

que está tudo normal, não tem problema”; “Mas está está magrinha”; “Então, na próxima 

consulta, me traz uma foto tua e do teu marido que eu quero ver quando vocês eram 

crianças. Se tem, traz para mim, para ver se realmente eram diferentes”. Então, eu não 

receitava e os médicos me falavam naquela época. “Mario, existe uma troca, existe uma 

troca, o paciente paga para receber alguma coisa, que é a receita de um medicamento. Se 

você não faz isso você vai perder pacientes”. Então, eu tentava... Me lembro que a primeira 

vez que me disseram isso, tirei a caneta como para escrever uma receita e:  “Não, senhora, 

veja, vamos conversar” (risos). Tinha esse negócio. Eu te diria, no consultório não fazia 

concessões com respeito ao que eu acreditava que deveria ser a prática médica e o que  o 

mercado te exigia para obter uma clientela, e considerava o consultório  mais  como  um 

meio de vida, como uma forma de complemento, do que o hospital que não me pagava. Se 

eu tivesse que optar, e o hospital me pagasse alguma coisa, eu deixava o consultório e 

passava para o hospital. Não tinha dúvida nenhuma. Como de fato fiz depois que entrei na 

saúde pública. 
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NB - Eu queria perguntar, antes de entrar na saúde pública, a campanha da diarréia na qual 

você participou, em que contexto político ela se deu? É uma vontade política, uma coisa 

do Ministério da Saúde... 

 

MH - Claro, é a época desenvolvimentista. Que aconteceu quando Frondizi assumiu? 

Apareceu um Ministro - em 58 - e mandou meia dúzia de médicos argentinos para formar-

se no Chile, na Escola Chilena... 

 

RG - O Chile era mais avançado? 

 

MH - O Chile era muito mais avançado naquela época. Então, selecionou meia dúzia de 

pessoas que participavam no desenvolvimentismo, no radicalismo para que se formassem 

no Chile. Cria-se a Escola de Saúde Pública em 59, no próprio governo de Frondizi. 

Aparece um Ministro mais ou menos modernizante, manda formar as pessoas e cria o 

Instituto Nacional de Saúde, fora da Faculdade de Medicina. Dentro desse Instituto 

Nacional de Saúde cria-se uma Escola de Saúde Pública. Dois ou três anos depois, a Escola 

criada no Ministério - porque não tem acordo com a Escola de Medicina, que é muito 

tradicional - passa a fazer parte da Escola de Medicina. A Escola de Saúde Pública da 

Argentina faz parte da Escola de Medicina. Suas origens partem do Ministério 

modernizante. E aí, começa a campanha da diarréia. Começam pela primeira vez a colocar-

se necessidades, necessidade ir para o interior e começar a... Nós fazíamos um tipo de 

atividade: a formação do médico, daqueles que estavam na linha de fogo. Não falávamos 

somente de desidratação, mas também de desnutrição, de composição do leite, do leite 

materno - todas as coisas que hoje se falam -  do melhor do aleitamento  materno... 

 

RG - Essa orientação vinha de onde? Vinha do Chile? Porque a idéia prevalecente na 

década de 50 era acabar com a amamentação materna, no Brasil pelo menos era... 

 

MH - Na Argentina a influência americana é muito menor que no Brasil. A Escola 

Americana na Argentina não tem a mesma influência que teve no Brasil. Nem passou a 

superespecialização naqueles momentos de influência sobre os sistemas de saúde. De fato, 

eu não lembro, mas o paludismo foi uma campanha nacional, foi feita sem a Fundação 

Rockefeller, não houve influência externa ou apoio de recursos externos às campanhas 

nacionais. Eu acho inteligente como foi colocado. Naquele momento, não era só a 

distribuição de leite, era também a formação dos médicos que estavam nos hospitais. Nós, 

médicos, cumpríamos a função de ensinar para eles como operar e, por outro lado, cada 

estado tinha diretores de maternidade-infância. Ali se faziam os programas de nutrição, os 

programas de captação de mães, acompanhamento, digamos, aquela coisa de rotina clássica 

dos programas materno-infantis, que cobraram impulso... Susana, por exemplo, trabalhou 

muito nesses programas depois de formada. Susana trabalhou nesses programas materno-

infantis. Eu não, eu fui para outra área, né? Quer dizer, isso nasce na época de Frondizi, 

quando aparece uma modernização global, com aquela teoria de que se nossos países se 

modernizassem, iam alcançar o desenvolvimento a curto prazo, a CEPAL. Os problemas 

de crescimento estavam nos próprios problemas internos administrativos de organização e 

de operação de gasto de recursos; se a gente se organizasse ia operar melhor. Toda aquela 

história, não? Isso se passa na época de Frondizi de 58 a 62. 
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NB - Tem mais alguma coisa sobre isso? 

 

MH - Não. 

 

NB - Então, vamos começar onde você tinha acabado a primeira fala a respeito das 

campanhas, Você tinha narrado tua participação e aí você estava  interessado em fazer o 

curso de saúde pública por influência desse  médico, professor. 

 

MH - Professor, que foi mais amigo que professor. Em 63, faço o curso de saúde pública. 

São as coerências e as incoerências, que passam também pelas coerências que vocês estão 

identificando agora. Obviamente, um pediatra que tivesse a formação técnica que eu tinha, 

que fez uma experiência de organização de sistemas pediátricos em Jujuy e da problemática 

pediátrica; faz o curso de saúde pública e não faz especialização em materno-infantil. E aí 

surge, eu diria, um dos melhores alunos do curso. Um pouco por essa capacidade 

organizacional da qual, depois, meus amigos falam.  Porque sem formação formal, 

matemática, eu tenho uma estrutura lógica que se aproxima muito da formação dos 

matemáticos, uma mentalidade lógica matemática. Eu trabalho muito com matemáticos 

posteriormente. Então, na cadeira de estatística era obviamente um dos melhores alunos. 

O professor, posteriormente amigo pessoal,  estava tentando montar um sistema de 

informação em saúde, que significava ter pessoas que fossem capazes de levar essas 

propostas aos Estados. Montar uma informatização a nível nacional, mas operacionalizar, 

simultaneamente, essa experiência a nível de Estado, para ver como podia ser estendida ao 

país. Eu faço saúde pública. Provavelmente quem tivesse examinado minha história diria: 

“Bom, Mario, vai fazer especialidade em materno-infantil”.  Existia uma programa grande 

- quem havia me recomendado entrar no curso de saúde pública era o diretor da área 

materno-infantil nacional - e eu, na metade do curso, vou fazer especialização em 

informática na área materno-infantil. E é quando apareço em Tucumán. Eu vou para 

Tucumán selecionado pelas pessoas que estavam trabalhando, tentando montar, a nível 

nacional, um sistema de informação para avançar sobre a prática centro de um Estado, 

naquelas propostas que depois se transformariam num sistema nacional de informática da 

Argentina. Então, praticamente, vou indicado para operar esse sistema. 

 

RG - Era só lá que estava ocorrendo isso. Era uma experiência piloto ou já existiam várias 

simultaneamente? 

 

MH - Veja, existiam... A idéia era fazer em áreas distintas. Então já existia um estado, na 

província de San Juan, na região limite com Chile, que tinha uma equipe que podia fazer 

isso, que tinha um certo desenvolvimento já no estado. O estado que eu tinha que 

desenvolver não tinha nada, absolutamente nada na área de informática. Esse estado tinha 

uma vantagem: era  o estado administrativo central de toda a região nordeste, noroeste. O 

Estado de Tucumán, geograficamente e historicamente, era o estado eixo de todo o 

noroeste. Tinha cinco Estados: Salta, Jujuy - que eu tinha trabalhado - Catamarca, Santiago 

Del Estero e Tucumán - a região administrativa cabeça. Como se fosse no nordeste, agora 

você fala, o que acontece em Recife, ou em Pernambuco, acontece no nordeste.  Então, fui 

selecionado para trabalhar nesse estado, para depois expandir a experiência para todo o 
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conjunto de outros estados. A nível de prática e, ao mesmo tempo, a gente ia normatizando 

uma equipe a nível nacional e normatizando e acompanhando a experiência a nível 

estadual. Se quiser, continuo em Tucumán. 

 

RG - Continua. 

 

NB - Você vai morar em Tucumán? 

 

MH - Eu vou para Tucumán e moro três anos lá. 

 

NB - Você e a família?  Vai todo mundo? 

 

MH - Nesse momento já estava desquitado. Aí acontecem duas coisas: fizemos o curso 

com a Susana, já estávamos morando juntos de anos anteriores, estava desquitado, já tinha 

deixado o meu consultório e vou trabalhar em Tucumán. O que também é uma solução de 

vida, resolver os problemas de... 

 

JA - Isso é uma etapa posterior ao curso? 

 

MH - Isso em 64. 

 

JA - Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o curso. Esse momento de 63  é um 

momento muito especial na evolução da saúde pública latino-americana. Acontecem uma 

série de coisas: a reunião de Punta del Leste, a 1a. reunião dos Ministros de Saúde , o 

método OPAS/CENDES. 

 

MH - Claro, o curso era um curso... 

 

JA - O curso está inserido nesse clima de nascimento... 

 

MH - O curso de Argentina era mais ou menos tradicional. Tinha disciplinas: 

administração, saneamento, estatística, epidemiologia, aquelas quatro ou cinco... Imagino 

que no Brasil deveria ser mais ou menos similar. Fundamentalmente técnico, naquela época 

não existia o que a gente discute hoje nos cursos de saúde pública, nem teoria de estado, 

nem a sociedade, passavam pelo lado. A gente discutia algumas das coisas das 

determinações, mais ou menos como coisas externas, então você se localizava 

especificamente... aí o Jaime conhece.  

 

 

Fita 2 - Lado A 
 

 

MH - Era um curso tradicional de saúde pública. Se eu tivesse que estabelecer uma 

diferença, diria com muito mais relação à prática nos serviços; porque se dava bastante 

administração hospitalar, pela própria característica do Estado, que tinha 70% dos 

hospitais; se dava muita ênfase à parte de administração dos serviços de saúde. Estou 
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falando pelas próprias características dos recursos públicos. Que mais você quer que eu 

fale? Eu te diria, realmente, lembro algumas disciplinas que eram mais interessantes, outras 

menos interessantes, outras mais gerais. 

 

NB - Que tipo de pessoas faziam o curso? 

 

MH - A maioria dos professores eram desenvolvimentistas, digamos, se eu tivesse que 

colocar ideologias. 

 

RG - Sim, mas eram médicos ou  de outras profissões? 

 

MH - Médicos, administradores, tinha vários administradores. Era bastante 

multidisciplinar. Tinha estatísticos, matemáticos, médicos, enfermeiras. 

 

NB - Tinha o pessoal da área de saúde e pessoas de outras profissões ligadas de alguma 

forma à saúde. 

 

MH - Te diria, não tinha nenhuma diferença com o que poderia ser a composição aqui, da 

Escola de Saúde Pública.  Argentina não passa a ser diferenciada de toda uma corrente que 

acontece em quase toda América Latina naquela época. Provavelmente, a diferença é a 

estrutura do serviço de saúde e a própria experiência, que faz com que se dê mais ênfase à 

organização de serviços, à prática nos serviços. A gente vivia o cotidiano no hospital, 

quando eu me formei... a maioria... é a diferença que você vê em outros países e que no 

Brasil é quase a diferença notória daqueles que nos formávamos em saúde pública:  

tínhamos uma experiência hospitalar, uma vivência de hospital público, uma prática 

hospitalar.  Você vivia os problemas da administração, discutia, brigava, discutia por 

melhor atendimento, seja do ponto de vista tecnocrático médico, ou o que seja, mas você 

tinha uma experiência administrativa. Não está operando o setor de laboratório? As 

decisões não se tomam? Então, discussões internas.. Você tinha experiência institucional, 

mesmo que não tivesse funções administrativas, porque passavam  por toda a estrutura, né? 

Se você não recebia medicamentos, você discutia que não tinha medicamentos no 

ambulatório: “Não pode ser que tenhamos desse jeito...” Discutia-se na reunião, reunião de 

médicos, passava à diretoria do hospital, tinha uma briga porque não haviam elementos 

para trabalhar. Quer dizer, você tinha uma experiência institucional. Então, quando você 

saía para fazer saúde pública, isso também acontecia, porque 70% dos recursos eram... e 

você, em algum momento, ía ter que ver um hospital. Era muito difícil, qualquer coisa que 

você fizesse tinha que entrar dentro do sistema e aumentar a eficiência e a organização do 

sistema público. Então, essa era a ênfase, provavelmente, da própria formação. Te diria, 

programas tradicionais, não programas de paludismo, que praticamente não existiam no 

final da década de 50 na Argentina. 

 

JA - A organização de saúde pública não era verticalista como no Brasil? 

 

MH - Não, não, essa é a grande diferença. Por exemplo, não existia essa dicotomia como 

no Brasil, entre a saúde pública e a atenção médica. Quer dizer, a formação profissional 

era saúde pública, que incluía a atenção médica. Então, quando eu aprendia  programação, 
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eu aprendia a programar hospitais, a programar atenção médica, na qual a imunização era 

parte da atenção médica. Não eram coisas isoladas. A gente vem discutindo isso há muito 

tempo aqui. Inicialmente eu discutia essa dicotomia, falavam: “Umas são programáveis e 

outras não são programáveis”;  “Como a atenção médica não é programável?”; “Umas são 

para a população e outras são para indivíduos”; “Sim, numa concepção liberal são para 

indivíduos. Se eu tenho o hospital público, o hospital público programa a atenção médica 

para um conjunto de uma área, a imunização é uma atividade desse conjunto”. Então, a 

concepção que existia naquela época que foi se discutindo depois no Brasil era de que os 

hospitais tinham setores de atendimento à população e a parte de imunização era 

descentralizada a nível de centro de saúde, posto de saúde, como parte das rotinas das 

atividades. Você tinha as campanhas, as campanhas de imunizações, só que os hospitais 

também tinham atividades. O hospital fazia atividades de extensão em geral, a partir da 

década de 60, e de atendimento. Então, a gente discutia, dentro dos próprios cursos como 

se programava a atenção. Antes do CENDES/OPAS, a área hospitalar era fundamental. 

 

JA - Antes do método CENDES/OPAS? 

 

MH - Antes.. Eu não sei se, um pouco pelo espírito que tenho, eu posso contar depois como 

Tucumán se transforma na prova do método CENDES/OPAS adaptado no ano 66, não? 

 

JA - Eu estou pensando na tese do Javier que assinala esse período,   exatamente quando 

você entra na saúde pública - nos anos 61,62,63 - com esses indicadores todos - a reunião 

dos Ministros, a Carta de Punta del Este e o Método CENDES/OPAS - como uma espécie 

de nascimento do planejamento da saúde pública na América Latina. Pelo que você está 

contando, parece que esse corte é um pouco forçado, aquela coisa que analiticamente tem 

que se fazer, você esta escrevendo um texto e tal... parece que na Argentina esse esforço 

de racionalização na saúde já vem... 

 

MH - Não, mas o que se agrega... A gente pensava nas unidades isoladas, você pensava na 

administração interna dentro da instituição. Quer dizer, o que muda, com o que Javier 

coloca na tese dele, é que você começa a examinar o conjunto da rede, começa a pensar em 

planejamento da saúde e da organização dos serviços e não no interior do próprio serviço.  

Quando eu te falava da formação daquela época era a administração dentro dos serviços, 

como você pedia a maior eficiência de recursos dentro do próprio serviço. O que agrega - 

isso não é forçado - realmente acontece a partir da década de 60.  

Agora, o que acontece em Tucumán? Eu saí do curso de saúde pública em dezembro de 63 

e 1º de março de 64 estava contratado para ser Diretor de Bioestatística  do estado de 

Tucumán e conhecia mais ou menos como organizar, mas não tinha a menor idéia de como 

se fazia isso. Eu chego a Tucumán, me recebe o Secretário de Saúde, que se chamava 

Ministro, um status um pouco mais importante que Secretário, e me fala: “Doutor, você foi 

indicado neste projeto e espero muito de você, porque meu futuro e o teu também depende 

do trabalho que você faça, porque foi difícil trazer uma pessoa de Buenos Aires, porque 

têm muitas pressões políticas para colocar um cara local. Então, espero do teu trabalho a 

curto prazo...” Aí, brincando, eu disse: “Melhor não avaliar muito, doutor,  porque se eu 

tenho a experiência que tenho hoje e você vai se sustentar nos resultados, melhor que vá 

pedindo demissão hoje, porque está liquidado”. Aí começou a rir e depois ficamos grandes 
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amigos. Eu lembro que cheguei e me colocaram uma estrutura velha, com pessoas que só 

faziam coisas de rotina, levantavam informações, dados, nem sabiam  para que os 

utilizavam. Lembro que cheguei e não sabia o que fazer, como agir, como operar. Depois 

de pensar um pouco, disse: “Bom, vocês continuam do mesmo jeito, eu vou ficar numa 

sala isolada e daqui a um mês vamos discutir a organização”. Coisa que hoje não faria. Me 

sentei durante um mês numa sala e fui desenhando, a partir do que seria esse estado e das 

propostas nacionais, como ia operar a transformação desse Estado, mais ou menos 

tradicional de estatísticas de saúde. 

 

JA - Estava trabalhando exclusivamente com sistema de informações, informática? 

 

MH - Sistema de Informática. O que fiz nesse momento, rapidamente - a gente tinha apoio 

mais ou menos imediato da OPAS - foi mandar duas pessoas ao Chile para formar-se a 

nível técnico. Selecionei duas técnicas - duas contadoras - que tinham nível e em 1º de abril 

estavam saindo para formar-se no Chile e chegavam final do ano, para chegar em 65 tendo 

duas pessoas que soubessem operar o sistema com bases técnicas. 

A primeira decisão foi encaminhar duas pessoas para formar-se, já que não havia ninguém 

formado, e começar a pensar no que ía fazer. Dadas as condições dos recursos de pessoal 

e as condições do estado, fiz um levantamento rápido e fiz uma programação: como 

implantar sistemas novos de informática. O estado de Tucumán, praticamente, não tinha 

nenhum tipo de sistema. O sistema de estatísticas vitais - mortalidade - era péssimo, 

tínhamos uns 60% de causas mal definidas e desconhecidas que não te permitiam fazer 

nenhum tipo de análise.  Eu fiquei 30 dias fechado e o 1º de abril discuti o programa; e esse 

programa significava implantação , em 1º de setembro do mesmo ano, de todo um moderno 

sistema de estatísticas vitais. Que foi implantado, foi implantado. Aí, fazia de tudo um 

pouco, como médico de plantão: levava as resmas de papel para serem cortadas, tinha um 

cara que imprimia os formulários numa rota-prim velha. 

Fiz uma série de reuniões a nível de hospitais, falei com todos os médicos e implantamos 

um sistema novo de estatísticas vitais em 1º de março de 64. Tinha sido implantado, no 

último quadrimestre, como prova, para começar em janeiro de 64 e 65, com um sistema já 

corrigido e operando em condições. E a segunda coisa a ser abordada, por um lado, era a 

estatística de mortalidade, natalidade e, por outro lado, era o sistema de informação dos 

hospitais.  

Esse Estado tinha uns 27 hospitais públicos e uma centena de centros de saúde distribuídos. 

Em termos geográficos, era um Estado mais ou menos similar a Alagoas - produção de 

cana de açúcar, clima sub-tropical, 27 mil quilômetros quadrados, só que com muito menos 

população, um milhão de habitantes, 27 hospitais e uma centena de centros de saúde mais 

ou menos equipados. Então, como é que se montava esse sistema de informação, já que eu 

tinha definido um programa de informação básica de hospitais e um sistema de registro de 

fichas clínicas para aqueles hospitais que estivessem em condições de montar um registro 

de fichas clínicas.  

Em 1o de setembro começou a operar o sistema de mortalidade, natalidade e em dezembro 

do mesmo ano, de 64, fizemos os cursos de treinamento das pessoas que eu tinha 

selecionado nas unidades hospitalares, já que não podia contratar pessoas, não tinha 

recursos do Estado. Então,  falei para o ministro: “Você me deixa ir aos hospitais e a gente 
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vê o que a gente faz. Vamos ver o que acontece”. Então, eu fui percorrendo os 27 hospitais 

e me sentando com os diretores. 

 

RG - Esses ministros eram secretários? 

 

NB - Eram secretários. Ele já tinha falado. 

 

MH - É, secretários. Então: “Quantos funcionários você tem na área de administração?” 

Sentava o diretor do hospital: “Eu tenho tantos: em patrimônio dois, registrando 

nascimentos - se era um hospital materno - um, fazendo tal coisa, tantos”. Acontece que 

quando você vai examinar, estava sobrando pessoal. Então, fui selecionando gente de áreas 

distintas. O excesso de pessoal administrativo era tanto que em três hospitais - eu não tinha 

programado isso - tive que montar um sistema de fichas clínicas completo porque sobravam 

14 ou 15 funcionários e para a informação básica precisava 6 ou 7.  

Então, discutindo o uso do pessoal administrativo fui selecionando essas pessoas depois de 

implantar o sistema, em 1º de setembro. Uma vez selecionadas essas pessoas, que estavam 

trabalhando em hospital, em algum tipo de função, seja registro patrimonial, seja cartão de 

ponto - eu tinha dois e só precisava de um - eu fiz um curso de treinamento de duas 

semanas, já específico e dirigido para operar esse sistema.  

Em 1º de janeiro de 65 implantei o sistema de informações básicas para todas as unidades. 

Que acontecia? Tucumán, que não tinha praticamente nenhum sistema, no ano de 65 passou 

a ser o Estado que tinha o melhor sistema de informação de saúde   da Argentina. E, a partir 

disso, foi selecionado , no ano de 66, para a implantação do modelo corrigido 

CENDES/OPAS, porque tinha a informação básica para poder operar o sistema.  

 

RG - Você acha que esse salto - não tinha nada e pouco tempo depois era o melhor - se 

deve justamente ao fato de não haver um sistema que funcionasse. Você acha que teve 

vantagem num terreno absolutamente virgem, te ajudou a implantar a coisa do jeito que 

você achou que devia ser feita? 

 

MH - A gente tinha uma grande coisa a favor: o apoio nacional. Eu contava como essa era, 

em algum momento, a experiência piloto, se eu precisava...Por exemplo, Chorny. Vamos 

implantar um sistema de custos - implantamos no ano de 65. Eu preciso implantar um 

sistema de custo. Preciso de dois professores, dois caras que venham aqui, que saibam de 

custo para treinar 40 pessoas. Eu seleciono as 40 pessoas, quero no mês tal. Aí chega 

Chorny com outro técnico. Passou um mês treinando. Tínhamos possibilidades de apoio 

externo, o que significava também apoio interno dentro da própria secretaria de saúde 

porque as propostas que eu fazia tinham resposta a nível nacional e iam se implantando. 

 

NB - Você tinha apoio político? 

 

MH - Não, o apoio político vai surgindo... Eu não era radical. Era um governo radical 

naquela época... Estava Illia, como Presidente. Surgia um pouco de que as respostas ao que 

estava proposto íam sendo dadas. E o apoio  vinha a nível nacional e da OPAS para que as 

coisas acontecessem. Duas pessoas têm que sair para treinar-se, saiam bolsas para duas 
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pessoas. Preciso duas pessoas para fazer tal coisa, mandavam as duas pessoas para fazer 

tal coisa. Então, o Secretário de Saúde via que as coisas aconteciam.  

É uma experiência bonita em algumas coisas. O que me preocupava era não só gerar 

informação estatística para o planejamento, mas como você faz uso no cotidiano da 

informação estatística. Eu não podia treinar diretores de hospitais. Então, decidi, a partir 

de 1º de janeiro de 65, fazer uma publicação mensal. Todos os meses já vinha estabelecido. 

Todo dia 10 se recebe informação dos hospitais, do dia 10 ao dia 20 se processam uma 

série de indicadores de hospitais, indicadores de produtividade, rendimento, eficiência, 

mortalidade intra-hospitalar. Tirava-se num mimeógrafo e distribuía a todos os diretores 

de hospitais - os 27 hospitais e centros de saúde para que examinassem o desempenho de 

seu hospital. 

Eu sabia que naquela época - estou falando no ano de 64 - chegava  aos diretores de hospital 

e o cara engavetava. Então, durante três meses, no dia 10 de fevereiro recebiam informação 

do mês de janeiro; 10 de março recebiam informação do mês de fevereiro. Quando passou 

um trimestre, no mês de maio, falamos: “Chegou o momento de começar a discutir”. Então, 

duas vezes por semana, de manhã, passava por um hospital e na primeira saída: “Ah, 

doutor, como vai, Doutor Hamilton, como vai?”;  “Tudo bem, como vai o sistema?” Estava 

andando perfeito, eu visitava as pessoas que tinham treinamento e depois sentava e dizia: 

“Doutor, você recebeu a comunicação que a gente mandou no último trimestre mês a mês”; 

"Ah, pois é , pois é. Acho...as secretárias”. Chamava as secretárias e demorava 15 minutos, 

até que encontrava um papel que estava jogado. “Não, porque queria discutir com você 

como está teu hospital, porque veja tua média de permanência está aqui, tua porcentagem 

de ocupação está assim e a mortalidade tem tal problema, então..”; ”Ah, não sabia que isso 

era tão importante, não conhecia...”; “Tudo bem, veja, o próximo mês você junta os chefes 

da área, marcamos um dia e eu venho aqui para discutir com vocês como está operando o 

hospital”.  

Então, além de fazer a coisa de informação, eu visitava semanalmente, passava por um 

hospital ou por outro e juntava todos os docentes e professores para discutir - não eram 

professores, docentes, eram médicos - como estava o desempenho para que começassem a 

pensar naquelas coisas que nunca tinham pensado. Aí levava mais informação comparando 

o que acontecia entre as diversas clínicas, porque eu tinha um informe do próprio hospital.  

Aí surgiu, por exemplo, no uso da informação...Eu analisava os hospitais e numa 

maternidade muito importante - eu estava examinando para discutir com os médicos - 

encontrei uma mortalidade materna muito alta. Era um hospital que tinha muitos partos, 

portanto não era um problema de...mas sim de mortalidade materna muito alta, que 

superava qualquer indicador de hospital super-especializado. Bom , 6 mães tinham morrido 

no semestre, era uma barbaridade de mortalidade materna. Então, mandei pedir no hospital 

as fichas clínicas. “Quero ver as fichas clínicas, porque morreram seis mulheres no hospital 

em tal período”. Examinando as fichas clínicas era uma negligência médica em três casos 

demonstrados, negligência médica absoluta.  

A mulher entra examinada em plantão, com hemorragia, um interrogante: placenta prévia? 

Continua, continua e passam 6 horas, 8 horas, outra enfermeira examina: placenta prévia? 

Continua e continua até que a mulher tem uma hemorragia e morre e morre o feto. Já, 

placenta prévia, placenta prévia, hemorragia, cesariana, morreu a mãe, acabou. Eram três 

casos claros de negligência.  
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Então, faço o exame das fichas clínicas, faço um informe e peço uma entrevista com o 

secretário, com o diretor do Programa Materno-Infantil. “Doutor, aqui está acontecendo 

isto , a partir da informação estatística vai surgindo isto, eu pedi as fichas clínicas que 

marcam isto”. Examinamos a ficha clínica com ele, que era médico. Ele diz: “Mario, o 

Diretor do Hospital é primo do Governador e isto realmente é uma crise e não sei o que 

fazer”; “Doutor, veja, minha tese é intervir no hospital. Fazemos a intervenção, tiramos o 

diretor”; “Não, não, mas isso me gera uma crise política”; “Doutor, você elege entre a crise 

política que você quer: ou você vai e fala com o Governador ou dentro de uma semana isto 

está nos jornais. Eu não vim a este Estado para brincar. Se estou levantando informação, 

essa informação serve para atender a população e melhorar o atendimento, se não serve 

para isso, não serve para nada. Então, se não serve para nada vou embora daqui; mas isto 

está nos jornais na próxima semana. Então, te dou três dias e você me informa qual vai ser 

a tua decisão”.  

Esse hospital sofreu intervenção, tiraram todos os diretores, interveio a OPAS, trouxeram 

enfermeiras de outro lugar e mudou totalmente a organização do hospital. Para a OPAS 

pedimos, através do projeto, enfermeiras universitárias, enfermeiras obstétricas, entraram 

psicólogos para discutir grupos, organizadores de hospitais. Estou falando disto porque tem 

duas facetas, duas facetas que passam um pouco pela prática. Eu, por uma lado, usava a 

informação para o planejamento, para a decisão e outra era como se traduzia essa 

informação, que a gente estava coletando, no atendimento direto da população. Sempre me 

preocupava em dizer: “Bom... além de tal coisa se está demonstrando determinadas coisas”.  

Eu chegava a pedir fichas clínicas de um hospital, era diretor de Bioestatística de um 

Estado: “Me mandem as fichas clínicas números tais, tais, tais, de tais pessoas que 

morreram. Vou examinar as fichas clínicas, senão parava...Se a mortalidade é 14 ou 9, por 

que é 14 ou 9?”  

Então, temos esse sistema que foi assim, para marcar também um tipo de trabalho, 

tínhamos um setor público importante e tínhamos possibilidades de intervir e rediscutir. 

Realmente ninguém gostava muito que aparecesse aquele cara enchendo o saco: "Aí, 

doutor, como está teu hospital? Que acontece com isso?” Depois foi entrando mais ou 

menos, em um ano, como espécie... não para melhorar, mas porque estavam competindo 

entre eles, né? Quer dizer: “Como o hospital tal tem  tal coisa?” Mas era bom, pelo menos 

estavam pensando nisso.  

Aí, a interventora desse hospital foi a Susana. Nesse hospital pediátrico... Tinha que ser 

uma pessoa externa, não podia ser de Tucumán, não podia ser uma pessoa que tivesse 

relação com isso. A Susana estava trabalhando no Programa Materno-Infantil, então, por 

que não a Susana? 

 

RG - Nesse que era o primo do Governador? 

 

MH - É claro. E ela foi como interventora...Estava trabalhando para o Programa Nacional 

e foi como interventora. 

 

JA - Quer dizer que as dificuldades quanto a orientação desse programa de informática 

eram burocráticas, pela inércia, pela burocratização anterior e político-partidária, pelas 

indicações. Agora, não tinham um componente, como tem no Brasil, de resistência, pela 
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configuração do sistema de saúde argentino, não tinha esse componente de resistência do 

setor privado? 

 

MH - Não, isso não existia. 

 

JA - O sistema de saúde á basicamente público? 

 

MH - Claro, basicamente público. Agora, que acontecia naquela época? Naquela época, na 

década de 60, ainda não existiam regulamentadas a compra de serviços de seguridade social 

pelo setor privado. Era totalmente incipiente na década de 60. O sistema de obras sociais 

era privado, digamos, era dos sindicatos e operava com recursos próprios e com alguns 

contratos do setor privado, mas não tinha a hegemonia, a passagem de grandes quantidades 

de recursos, como aconteceu depois da segunda metade da década de 60.  

Quer dizer, o sistema argentino era basicamente público. De fato, quando eu tinha 

problemas com meus filhos eu não ía a um hospital privado, ía a um hospital público. Meus 

filhos eram atendidos em hospital pediátrico, tinham problemas de saúde, eram atendidos 

no hospital universitário, hospital pediátrico e em outros hospitais. Quer dizer, a gente 

acreditava mais no hospital público do que no hospital privado. O que te dava o hospital 

privado, a clínica privada? Te dava o conforto. Agora, se você queria atendimento médico 

de qualidade estava no hospital público. Então, não tinha problemas com o setor privado. 

 

JA - Isso era só na Argentina como um todo... 

 

MH - Eu diria na Argentina como um todo. No início da década de 60, não tinha...Hoje 

mudou , muda totalmente. Hoje é absolutamente diferente, com uma conotação totalmente 

diferente do Brasil também. Quer dizer, a federação de clínicas e sanatórios tem muito 

menor peso que os sindicatos médicos, as federações médicas. As mais hegemônicas são 

as federações médicas, são os médicos agrupados em sindicatos, a corporação de médicos 

e sindicatos do que a federação de  clínicas e sanatórios. Tem uma peculiaridade totalmente 

diferente do sistema brasileiro. Eles contratam praticamente, com  as obras sociais, as 

federações médicas que subcontratam, em alguns casos, as clínicas para hospitalização. 

Está muito mais organizado o movimento médico do que as empresas médicas. 

 

JA - Aí, em 66 você sai da implantação desse programa de informação e tem uma atividade 

mais.... Você é diretor do Departamento de Planejamento e elabora um plano de saúde para 

a província? 

 

MH - Estava comentando dentro disso: dentro desse programa nacional, era um Estado que 

estava, digamos, numa prova de como ir desenvolvendo sistemas que depois seriam... 

Posteriormente, em 66, o modelo Tucumán é  implantado  em todo o país. E já se começava 

a trabalhar com as normas técnicas dessa experiência de Tucumán e San Juan. 

 

RG - San Juan era outra experiência? Você tinha contato com eles? 

 

MH - Era uma outra experiência, tínhamos contato com eles, eles já tinham um tipo de 

estrutura mais ou menos desenvolvida. Tucumán não tinha nada. Quer dizer, pegar um 
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Estado que não existia, não existia quanto a informação. Que acontece? Quando se faz uma 

avaliação, em fins de 66, 65, de indicadores de sistemas de informação, Tucumán passa a 

ser o Estado que está mais evoluído em relação à informação de saúde. E Tucumán é 

selecionado para aplicar o modelo CENDES/OPAS, por isso eu passo a ser... 

 

NB - Você poderia explicar o que ó o modelo CENDES/OPAS? 

 

MH - A origem desse modelo, não? Nos anos 60, digamos, para que os países da América 

Latina pudessem ter acesso a recursos da Aliança para o Progresso tinham que apresentar 

projetos. Então, a OPAS - Organização Panamericana da Saúde - é encomendada a 

desenvolver uma metodologia para aceder aos recursos da Aliança para o Progresso. Estou 

fazendo a síntese...você me interrompe... Então, a OPAS cria um grupo , tem um centro no 

Chile, um Centro Latino Americano de Planejamento, que estava começando a operar.  

A OPAS não encontra como resolver esse problema a curto prazo. Aí, souberam - são essas 

coisas do acaso - que Mario Testa estava na Venezuela fazendo uma tese de mestrado sob 

a orientação de um professor de Economia, o Almada, sobre planejamento de saúde, sobre 

bases conceituais para o planejamento de saúde. Então aí se juntam - esse é o acaso - com 

o Centro Nacional de Desenvolvimento da Venezuela, o CENDES - Desenvolvimento 

Econômico e Social da Venezuela, que depende da Universidade Central da Venezuela que 

está em Caracas - aproveitando o que o Mario Testa tinha desenvolvido dessas bases 

conceituais e metodológicas para o planejamento de saúde, para a programação de saúde. 

E se faz um modelo, um modelo de programação, que depois é adaptado por esse Centro 

Latino Americano de Planejamento para toda a formação de profissionais na área, que se 

chama modelo CENDES/OPAS.  

Falava da tese de Javier. Como modelo, é a primeira vez que se pensa em conjunto na 

saúde. Pode ter, digamos, à luz da história, uma série de críticas, só que naquele momento 

desenvolvimentista da CEPAL, daquelas características, mais ou menos respondia às 

exigências de ideologia e teoria disponíveis no momento. 

Qual era a base central desse método? Não sei se colocar como docente. Quer dizer, o 

método tinha três elementos, se baseava, digamos, em um modelo observado que era o 

modelo da realidade e num modelo normatizado. Quer dizer, como deveria ser a realidade? 

Esta realidade assim está distorcida por isto em eficiência, em competência, recursos, falta 

de recursos, etc.etc., não? Então eu monto, eu crio um modelo... 

 

 

Fita 2 - Lado B 

 

 

MH - A passagem deste modelo não acontecia por acaso. A passagem deste modelo não 

acontecia também só pela decisão de elaborar um plano, mas  se agregam setores políticos, 

pressão, estado, etc, etc. Esse modelo, que era um modelo quantitativo complicado, que 

precisava muita informação básica, recebeu uma série de adaptações. Foi elaborado pela 

OPAS, CENDES/OPAS, foi motivo do treinamento de todos os planejadores durante uma 

década, praticamente, na América Latina e o que se chamou modelos normativos, 

posteriormente. Modelos que observavam a realidade do ponto de vista administrativo, 

racionalizavam essa realidade, estabeleciam um dever ser e, a partir disso, é como se as 
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coisas acontecessem naturalmente, automaticamente. Então, se considerou, dentro da 

saúde, como   exemplo de modelo normativo, ou seja, não considerou fatores políticos , 

não considerou... 

 

NB - Você em Tucumán estava sabendo que isso não era verdade, na tua experiência, 

quando dizia que ía ao hospital porque você tinha determinado algumas normas e regras 

para o funcionamento daqueles hospitais. Mas você, por intuição, tinha contato com esse 

plano? Você já sabia disso, tinha alguma leitura sobre essa coisa? 

 

MH - Não. Por isso estou te falando. Que acontece? Tucumán passa a ser aquele que dispõe 

das bases de informação como para elaborar um plano. Na Argentina se cria um grupo para 

fazer o que se chamou o Modelo Nacional de Programação de Atividades, diferente do 

Modelo CENDES, era uma adaptação das idéias do CENDES. O CENDES tinha uma 

coisa, o CENDES trabalhava mais ou menos inespecificamente. Você podia fazer todos 

esses modelos normativos, mas depois não se traduziam nas realidades de cada uma das 

instituições.  

O Modelo Nacional de Programação de Atividades partia, inversamente, de cada uma das 

instituições para programar, depois partia para montar o modelo global. Então, essa 

adaptação do modelo nacional de programação de atividades, ou seja, a área de 

experimentação é Tucumán. Por quê? Porque dispúnhamos de informação de que não 

dispunham outros Estados. Você tinha que desenvolver outros sistemas, por exemplo, 

custos. Porque tinha apoios  nacionais e as possibilidades de desenvolver uma metodologia, 

que era experimental, para ver o que acontecia. Então, significava também aprendizado de 

toda a área.. Quer dizer, eu não chego ao planejamento pelo planejamento, eu chego ao 

planejamento através da informática , da análise da informação de algum tipo de prática a 

nível de organização de serviços. 

 

NB - E não é através de uma leitura, de uma coisa formal, de um... 

 

MH - Não. Quando começo a trabalhar em planejamento é porque este Estado é 

selecionado, porque tem bases de informação. Quando nós começamos em Tucumán...quer 

dizer, não começamos em Tucumán ‘“este é o modelo e começamos a implantar o modelo”. 

Chega gente da OPAS, do Ministério Nacional, se fazem Seminários, discutimos durante 

semanas e adaptamos o modelo, questionamos coisas do modelo. Era uma experiência a 

ser feita e entramos na experiência para ver que acontecia.  

Aí surgiu o plano de 66, que foi um plano com bases no Modelo Nacional  de Programação 

de Atividades, que foi o primeiro plano argentino  estatal; que realmente não deu nenhum 

resultado, como aconteceu no resto da América Latina. Não deu resultado nenhum, não 

houve mudança. Se houveram coisas, como sub-produto do modelo, foi a nível do 

desenvolvimentismo de algum tipo de subsistema interno para dar mais racionalidade aos 

hospitais, porque era necessário montar sistemas de custos hospitalares. Aí é onde entra 

Chorny e a equipe do Ministério, onde se estabeleceram, a nível das unidades...  

Eu falo de custos e você me olha... Tem a base de informação em saúde no hospital: 

atendimento, como opera; por outro lado, você tem um gasto, um gasto. Vamos dizer o 

custo é a relação entre a produção e o gasto; é uma medida de síntese que te permite 

administrar melhor a unidade; não só o que você estava produzindo, mas quanto gasto você 
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tinha por cada unidade de produção. Então, era uma síntese que te permitia administrar 

melhor. Esse, provavelmente, seja o sub-programa importante. 

 

JA - Ainda sobre o método OPAS/CENDES. Nesse período, há uma difusão grande do 

método pela América Latina? Há uma tentativa grande de formação de pessoal? 

 

MH - Totalmente. Não, não, tentativa não. Criam-se cursos a nível do Centro Latino-

Americano de Planejamento. Eu sou interino aí...Aquele velho professor da escola que me 

encaminha para o curso de saúde pública vai comigo - vamos juntos - para Tucumán e ele 

vai de Diretor Materno-Infantil de Tucumán e eu de Diretor de Estatísticas. Ele vai e se 

forma no Chile, para ser o Diretor de Planejamento. Só que, nesse momento, há o golpe de 

66 e ele passa a ser Secretário de Saúde e eu assumo a área de Planejamento.  

Ele, igual a todos os Argentinos naquela época que falavam de planejamento, foram 

formados no Chile, como foram em Colômbia, Venezuela, Brasil. Primeiro, o Centro 

Latino-Americano formava técnicos no Chile e depois faziam cursos regionalizados, com 

esses técnicos montavam os cursos nacionais.  Esses técnicos passavam a ser 

coordenadores dos cursos nacionais e vinham técnicos da OPAS que, conjuntamente, 

difundiam a metodologia CENDES/OPAS. 

Agora, nunca a metodologia CENDES/OPAS foi aplicada, digamos clinicamente pura, em 

nenhum país. Na Argentina se transformou no Modelo Nacional de Programação de 

Atividades; no Peru se transformou muito mais em metodologia para análise do gasto 

público. Pegaram facetas do modelo CENDES e se aplicaram aos distintos países. O único 

que fez a experiência mais ou menos completa foi El Salvador. É óbvio que os resultados 

não... 

 

JA - E no Brasil? Você tem idéia de como isso chega? 

 

MH - Aqui está David Tejada, que vem como representante, como técnico de 

planejamento. David Tejada é quem trabalha no método CENDES/OPAS. Hoje, é Vice-

Diretor da Organização Mundial da Saúde, peruano. Ele trabalha aqui, no nordeste, no sul 

e no Rio de Janeiro fazendo cursos do modelo CENDES/OPAS. Ele era crítico do modelo 

CENDES/OPAS, ele também não aceita o modelo CENDES/OPAS... 

 

JA - Isso na década 60. 

 

MH - Não no início da década de 60, 65-70, segunda metade da década de 60. O primeiro 

curso de planejamento deve ter sido em 1964, no Chile. O segundo curso foi em 65. Até 

que você chega a descentralizar para os Estados e começa a distribuir a idéia e começa a 

metodologia. Nós começamos a experiência em 66, é o ano zero, quando vem a informação 

completa. Em 64 transforma-se o sistema, em 65 já se produz a informação. Em 66 pode 

ser utilizada a informação de 65 para programar. 

 

NB - Eu queria fazer um parêneses nessa conversa toda, porque já duas ou três vezes você 

mencionou o Chile: o Chile como polo cultural de referência para a Argentina. Então, nesse 

período ai tem o golpe de 64 no Brasil. Eu queria que você falasse um pouco dessa 
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referência que é o Chile para a Argentina, na sua área, evidentemente, e o Brasil. Como é 

que chegam as informações do Brasil?  

 

MH - Do Brasil não chegam informações. Que acontece? Na década de 50 e início de 60, 

Chile cria o Serviço Nacional de Saúde e Chile tem uma tradição da Escola de Saúde. De 

fato, o primeiro diretor da OPAS, que surge naquela época, é um chileno e aparecem os 

consultores chilenos em praticamente toda a América Latina. Chile realmente tinha uma 

escola com tradição de escola de saúde pública.Tinha um dos melhores estatísticos da área 

de saúde, Hugo Ben Rosas, que tem clássicos de análise de mortalidade por classe social. 

 

NB - Como é o nome dele? 

 

MH - Hugo Ben Rosas. São os livros de epidemiologia que se estudavam até alguns anos 

atrás no Brasil. Tinha professores de administração de saúde... Quer dizer, Chile tinha uma 

escola de primeira linha. Assim, a formação dos novos técnicos é no Chile. No Chile tinha 

outra coisa: o Serviço Nacional de Saúde. Haviam dois modelos naquela época, na década 

de 60,  - acho que devo ter discutido com Jaime em algum momento - dois modelos que a 

gente pensava: era o modelo do serviço nacional de saúde no Chile; e outro, o modelo de 

serviço de saúde da Inglaterra, como exemplo de socialização da medicina, de 

responsabilidade do Estado. Os dois modelos que a gente tinha naquela época eram: a 

escola chilena, que não tinha só docentes, mas também desenvolvimento a nível do serviço 

nacional de saúde, e a outra experiência que norteava era a experiência inglesa. A gente 

trabalhava simultaneamente os dois modelos, sempre dentro do interior da saúde, né? 

 

RG - E na Venezuela, era também um grupo de intelectuais ou era uma coisa já... 

 

MH - Não, não, Mario Testa, não, não... Era um grupo de intelectuais. Mario Testa está 

fazendo a tese de mestrado, como se fosse Jaime que está especulando sobre os conceitos, 

idéias (risos) e depois falasse: “Jaime, vamos pegar isso e levar para...”.  E isso se vê 

nitidamente no modelo.. No capítulo 1 aparecem uma série de especulações: Como chegar? 

Como medir a saúde? São muito mais reflexões que propostas de programação. Naquela 

época se discutia qual era o indicador do nível de saúde. Eram semanas e semanas de 

discussões técnicas e de formas de medir... A saúde  está muito metida para o interior da 

técnica, sem deixar de pensar como avançava com os modelos de socialização de medicina, 

os dois modelos que a gente tinha. Te repito, Inglaterra e Chile. 

 

JA - A gente vai discutir mais o Brasil a partir da chegada de vocês aqui em meados da 

década de 70. Qual é a introdução aqui dessa racionalidade de planejamento nesse sentido 

global que você estava... não a organização administrativa de uma instituição, de um 

programa, mas de planejamento setorial. Mas isso em meados da década de 70. Eu tenho a 

impressão...Porque você está falando de uma situação. Na segunda metade da década de 

60 e início dos anos 70, que em vários países da America Latina - Argentina, Chile - está 

se desenvolvendo essa racionalidade do planejamento, da utilização do planejamento na 

área de saúde. Eu tenho a impressão que no Brasil, em função do golpe de 64 e da 

orientação privatista que se estabeleceu para a área de saúde, esse avanço do planejamento, 
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que está acontecendo em outros países na década de 60, não chega aqui. Quer dizer, a gente 

recebe com 10 anos de defasagem. 

 

MH - Recebe com 10 anos de defasagem, sem dúvida. Mas vê uma coisa, Jaime, o Brasil 

nunca se coloca o problema do... Quer dizer, no Brasil, não chega só o golpe de 64, mas as 

políticas sociais e as políticas de saúde são muito atrasadas com respeito ao resto da 

América Latina.  

Quer dizer, não existe desenvolvimento de educação pública, não existe desenvolvimento 

do setor público a nível do Estado. A responsabilidade do Estado , por exemplo, quando 

acontece na Argentina? Quando assume Perón em 48 - não estou pensando avisos 

peronistas - você vê o plano do Ministro Ramon Carrillo... Você pega hoje e é uma jóia 

que podia ser examinada. Ramon Carrillo fala coisas que você está falando hoje no Brasil 

e podia voltar a falar na Argentina.  

Que acontece? O crescimento do setor público entre 48 e 52 praticamente duplica a 

quantidade de pessoas que trabalham na área, quintuplica a capacidade instalada. Então, 

aparece um grande avanço na área social. Digamos, você vê o hospital em que eu vou 

trabalhar em Jujuy, no ano 62, foi construído na época de 48/52.  

Todos os hospitais modernos e centros de saúde modernos, com a concepção moderna de 

integração da medicina preventiva com atenção médica surgem na década de 40 na 

Argentina. Então, quando eu chego à saúde pública estou encontrando diferente à que você 

tem no Brasil, inclusive hoje. Você tem uma experiência, digamos, de interior de instituição 

pública, que tem prestígio, dá respostas e tem que administrar o setor público. Quer dizer, 

praticamente o cem por cento dos médicos passam pelo setor público. Não passavam antes 

de 45/48. Existia uma sociedade de beneficiência, existiam os hospitais beneficentes. A 

primeira medida que se faz: todos os hospitais beneficientes passam ao Estado. Então, se 

dá o grande desenvolvimento do setor público. Isso acontece num momento, no pós-guerra, 

quando começam  todos os avanços da penicilina, das terapêuticas, a atenção médica se 

expande a nível de massas em todo mundo. Não é um fenômeno que acontece na Argentina. 

Só que na Argentina tem uma resposta pública. 

Outros lugares tem outros tipos de resposta. A resposta que tem no Brasil é a resposta 

privada. Mas se você examina o Brasil, antes de 64, existe uma hegemonia do setor público. 

Quer dizer, existe uma fragilidade e uma menor, quase inexpressiva, presença do setor 

público na área hospitalar. Não é um fenômeno que acontece... A tendência é a mesma, só 

que se reforça na década de 60. 

Esse fenômeno mundial da medicina de massas na Argentina tem uma resposta política, a 

nível do Estado. O desenvolvimento da atenção médica surge a partir da 2º Guerra 

Mundial; com os novos medicamentos, terapêutica, descobrimento de antibióticos. Você 

pode dar uma resposta, digamos, à mortalidade dentro da própria medicina.  

Se você examina a maioria dos países da América Latina, você vê um crescimento do setor 

público, a partir da década de 40. Te repito, coisa que não aconteceu no Brasil. Você vê 

isso no próprio sistema educacional: meus filhos, aqui no Brasil, se educam em escolas 

privadas; nem eu, nem a Susana, nem meus irmãos, nem meus amigos se educaram , nunca, 

no setor privado, se educaram no setor público. 

Meus filhos na Argentina íam a uma escola pública. Escola pública onde ía o filho do 

porteiro, o filho do médico e tinha dupla escolaridade, almoço dentro da escola, os pais 

podiam almoçar na escola com eles, a dois quarteirões de casa, no bairro, gratuita. Foram 
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à creche, ao pré-escolar também, em escolas públicas. Só mudaram para o setor privado 

quando chegaram ao Brasil, porque você tem uma diferença enorme entre a educação 

pública e a educação privada. 

 

RG - Mas também, hoje em dia, você diz que há uma privatização crescente na Argentina, 

ou nessa  área da educação não? 

 

MH - Dez anos de ditadura não passam gratuitamente. Desmontaram, praticamente foram 

deteriorando progressivamente o setor público. 

 

RG - Toda geração anterior a minha tem muita gente de escola pública, né? A privatização 

crescente no Brasil no pós-guerra... 

 

MH - Mas não, não na área pública. Não sei se na área pública hospitalar. Você tinha o 

IASERJ aqui, que era de grande prestígio, alguns hospitais do Rio eram de grande prestígio 

naquela época. Só que, estou falando, quantitativamente eram de um peso inexpressivo. 

 

RG - Eram exemplares, né? Grandes hospitais públicos, ilhas dentro do sistema. 

 

MH - Em 48, praticamente o  pessoal que trabalhava em saúde pública, na área pública, se 

duplica, em quatro anos, se duplica. Não sei se eram 120 mil e passam a  um milhão de 

pessoas trabalhando na área pública. Isso vai acompanhado de obras, obras que são 

questionadas  "porque o gasto público, porque é populismo" - toda a história que, tanto a 

esquerda quanto a direita fazem -  mas significaram um grande avanço quanto à distribuição 

social de... 

 

NB - O populismo teve essa tarefa, né? 

 

MH - Por isso eu sempre falo, quando no Brasil avaliamos populismo: “Veja que existem 

estilos diferentes, diferentes tipos”. Você tem a experiência do Vargas e tem outras 

experiências na América Latina que são diferentes. 

 

NB - É semelhante, porque o segundo período de Vargas - de 50 a 54 - promove esse tipo 

de desenvolvimento básico. Quer dizer, evidentemente não tem continuidade, o governo 

Juscelino é uma coisa que vai para outro caminhos, né? Mas o espírito populista tem essa 

tarefa... 

 

MH - Não sei, no Brasil, provavelmente, quero dizer. .. Quando a gente está discutindo 

atenção médica, no Brasil está discutindo as campanhas. Você está discutindo aqui como 

erradica o paludismo, como faz tal coisa. Aquelas coisas estavam superadas. 

 

JA - Isso quando você chega... 

 

MH - Não, estou falando da própria década de 60. Eu imagino que as campanhas eram 

mais fundamentais do que a atenção médica, porque o Estado está fora da atenção médica. 

E isso continua, veja, como ideologia de saúde pública até períodos muito recentes. Quer 
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dizer, tinha que discutir nos cursos porque a medicina, a atenção médica,  é uma coisa 

individual e a saúde é coletiva.  

Não estou entendendo essa dicotomia de que a  atenção médica é individual. Essa é uma 

concepção liberal, porque um médico vai ver um paciente. Agora, se eu tenho um serviço 

público, eu programo a atenção médica da população da área, tanto seja do parto como 

ginecológica, como  de cirurgia, como de clínica médica, como de oftalmologia, como de 

traumatologia. É o mesmo que falar que a vacinação é individual porque o último ato é que 

eu  injeto numa pessoa. Existe por trás uma necessidade da população que está expressada, 

e que tenho que programar para dar resposta. 

 

JA - Isso é importante quando a nossa discussão chegar mais adiante, quando chegar no 

Brasil. Eu tenho a impressão, a confirmar aí, de que quando vocês - você , Chorny e Susana 

- chegam aqui na metade da década de 70, têm um papel muito importante de introduzir, 

praticamente, essa racionalidade de atendimento, nesse sentido abrangente que a gente está 

utilizando. Quer dizer, tenho a impressão que isso ocorre porque, nesse período que a gente 

estava discutindo antes, final dos anos 60 e início dos anos 70, em que no restante da 

América Latina está crescendo essa utilização, o Brasil pelo golpe de 64, além dos 

antecedentes anteriores fica com uma situação meio especial. Sei lá... O Decreto-Lei 200 

de 67 da Constituição, enfatizando a idéia da compra de serviços do setor privado, como 

forma de prestação de serviços, né? É como se todo esse movimento que está ocorrendo 

em outros países, com o crescimento da utilização do planejamento, aqui não chega e só 

vai chegar a crise do sistema de saúde na década de 70, através de vocês.Tem 10 anos de 

isolamento do Brasil em relação à América Latina. 

 

MH - Se já estamos no Brasil, digamos... 

 

NB - Não, não tem importância... 

 

MH - Mas a gente pode entrar e depois volta. Sem falar de experiências específicas, mas 

disso que você está falando. 

 

JA - Antes de vocês, 64, 65 - essa idéia do planejamento é institucional. 

 

MH - Que impressão...Quais os espaços em que a gente trabalha quando chega ao Brasil - 

os espaços legítimos, se você quer, dos argentinos e desse conjunto? A ditadura no Brasil 

não foi uma ditadura similar à que vivemos na Argentina ou Chile; permitiu, digamos, 

recluir a inteligência na Universidade. Essa inteligência na Universidade foi 

desenvolvendo a teoria, só que não tinha nenhuma relação com a prática.  

Quando eu cheguei aqui havia um grande desenvolvimento teórico, foi um grande 

aprendizado para mim do ponto de vista teórico, do conhecimento que se gerava na 

universidade, mas havia um distanciamento total da prática. Se eu tenho que te dizer: "Por 

que você chega ao Brasil, mais ou menos desconhecido e, rapidamente, vai fazendo o 

percurso?”. Tudo bem, pode ser experiência pessoal, mas era tentar, digamos, o ofício, a 

técnica, traduzir aquelas idéias no concreto, nesse espaço que mediava entre a teoria e a 

prática. 
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Veja uma coisa, um signo, eu sou contratado na Escola de Saúde Pública, dois anos depois 

de chegar ao Brasil, para desenvolver as áreas de prática da Escola. Não sei se você lembra. 

Sou contratado na Escola de Saúde Pública, depois de dois anos no Brasil. “Mario, 

precisamos de você para desenvolver as áreas de prática”. Porque não existia na Escola, 

naquele momento. Existia um desenvolvimento teórico, havia estado o PREPS, mas 

acontecia: “Como traduzimos isso na realidade concreta? Como estas idéias podem passar 

para a realidade?” A diferença - é um pouco o que Jaime está falando - não é só na 

racionalidade, mas, digamos, trabalhar a experiência do setor público. Você tinha 

determinadas coisas que eram de menor elaboração teórica, mas você qualquer coisa, 

passava para a prática. E eu estava traduzindo isso hoje, eu gerava informação estatística, 

mas essa informação estatística se traduzia em que eu visitava o Brasil, eu discutia com o 

médico o que acontecia com a mortalidade. Compreende? Você não estava distanciado, 

você fazia determinadas coisas técnicas metodológicas, mas tinha um reflexo sobre a 

realidade. A gente sempre estava preocupado em... Então, o que significa isso? Toda uma 

experiência da prática de serviços que te permite operacionalizar determinadas coisas. Aí 

vem minha experiência de Montes Claros.  

 

JA - Quando você chega, dez anos depois, a Montes Claros, na verdade você está chegando 

a Tucumán de novo. 

 

MH - Estou chegando a Tucumán de novo, com uma   diferença muito grande. Eu lembro 

que antes de chegar a Montes Claros, passei uma semana em Belo Horizonte para entender 

o que significa o Estado, antes de chegar ao micro da região de Montes Claros. Então, 

sentei com Eugenio Vilaça, Assessor de Planejamento, e Eugenio me explicou tudo.  

Então eu pedi informação, entrevistei , vi mortalidade, serviços de saúde. Estava morando 

em Brasília, na casa de João  Yunes, estava aí procurando acertar-me. Eu lembro que 

cheguei a Brasília num fim de semana, depois de passar uma semana em Belo Horizonte, 

e falei: “Susana, eu não sei o que vou fazer em Montes Claros".  

Veja uma coisa, em síntese, o Estado de Minas Gerais é mais ou menos a metade da 

superfície da Argentina, tem uma população que é a metade da população da Argentina, 

tem uma vigésima parte de organização de serviços de saúde, de oferta de serviços de saúde 

que tem em qualquer estado da Argentina, tem problemas de saúde, digamos, que passam 

desde os problemas da alta até peste, que eu desconheço. Então, ou a gente aqui tenta 

trabalhar diferente ou isto não tem saída; ou minha cabeça muda, essa cabeça da 

racionalidade, das coisas programadas que vão andando passo a passo e você programa 

daqui a cinco anos. Você pode fazer isso quando tem uma certa estabilidade nas 

instituições.  

Quando você chega a um lugar que existe zero, que existe nada, para transformar isto  tem 

que pensar diferente, pensamos diferente. Esse é um grande salto qualitativo, minha 

adaptação no Brasil passa por isso, passa por Montes Claros, por deixar de lado o método 

que a gente aprendeu e adequar-se à realidade.  

Então, quando fui a Montes Claros, o primeiro objetivo que eu tinha era pegar toda a 

informação. Eu tinha levantado informação durante 6 meses - uma quantidade 

impressionante de informação, levantamento de tudo o que você pode imaginar da teoria, 

de escolas e de escolas de saúde pública, entrevistas com as pessoas, uma quantidade 

impressionante de informação. Então, como tinha formação na área de informática: 
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“Mario, dá uma enxugada e examina isso e vê como se pode fazer uma tratamento de 

dados”.  

Cheguei a  Montes Claros numa segunda-feira, me juntei com Chicão, uma bonita 

discussão e aí: “Bom, o que você pretende?”; “Bem, nós queremos isso, isso e isso"; “Bom 

para isso esqueçamos a informação que você levantava. Para implantar isto vamos trabalhar 

com 4 ou 5 problemas de informação, que não interessa me contar. Esqueçam tudo e vamos 

operacionalizar". Um mês depois estava programado todo Montes Claros, se houvesse 

entrado na linha de analisar informações teria passado 6 meses tentando entender a 

informação. 

A gente tinha a capacidade de: “Qual é o objeto? O que se pretende fazer? Para que a gente 

pretende fazer? Que tipo de informação preciso? Essa informação tem que ser demasiado 

precisa, adequada ou pode ser de tal tipo que permita avançar no processo e a gente possa, 

posteriormente, recuperar?". A gente tinha, digamos, esse espaço, que passava por toda 

essa experiência de operação, de conhecer os serviços, de ver. Então, é certo o que fala 

Jaime, eu sempre estava colocando que nosso espaço de inserção no Brasil passar por essa 

relação entre, digamos, a teoria “o que eu pretendo fazer?” e  “como é que eu faço para que 

isso comece a operar, comece a funcionar?”  

Quer dizer, o Chorny fez isso, a Susana fez isso, eu fiz isso. E, obviamente, isso vem com 

uma racionalidade que é tua formação, tua escola, uma racionalidade global. Você vai pelo 

método, que eu fui abandonando, questionando quando estava trabalhando na experiência 

Montes Claros. Abandonando sem abandonar totalmente, mas adequando. Isso tem a ver 

com a experiência da SAG, não?  

Você contrata técnicos, digamos, para descentralizar. Então, quer fazer um programa, que 

é o livro de Hansofus (?), não sei quem escreveu nos Estados Unidos ou na  Inglaterra, para 

a realidade inglesa, onde você vai percorrendo passo uma passo, passo dois, passo três, 

passo quatro, até que chega o passo 19, onde está tudo organizado. Você pode 

descentralizar porque as condições estão dadas para fazer tal coisa. E eu, no Brasil, aprendi 

a operar diferente; quer dizer, dadas às circunstâncias, a gente gera o fato político, o fato 

político mesmo  gera as condições de mudança. 

Quer dizer, em vez de criar todas as pré-condições de organização e de operação, opero de 

forma diferente. Isso eu fui aprendendo... Quer dizer, você não tem tempo, nem a 

estabilidade institucional nem o desenvolvimento institucional nem o tempo para ir criando 

condições prévias para que as coisas aconteçam. Então, eu trabalho inversamente, primeiro 

o fato e depois as condições. 

 

JA - Desde o início você começa a usar o que depois passou a se chamar de planejamento 

estratégico? 

 

MH - Quer dizer, começar a pensar na própria realidade, como está inserida... 

 

RG - Mas você já fazia isso em Tucumán. Era diferente, mas de uma certa forma, essa... 

 

MH - Não, mas em Tucumán recorria muito mais ao método... 

 

JA - Lá tinha mais espaço para usar... 
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MH - Em Tucumán eu percorria o método, eu fazia os passos. Quando ía fazer tal coisa, 

eu já selecionava as pessoas um mês antes, treinava as pessoas, ía preparando todo o 

modelo. Veja uma coisa, em Montes Claros não fizemos isso, em Montes Claros não 

tínhamos nem programa para treinar as pessoas. Não treinamos quinze com o modelinho 

na mão, treinamos 100 ao redor de uma mesa. Experiência que depois vou contar com 

mais... 

 

Fita 3 -Lado A 

 

 

NB - Acho que  sobre Montes Claros a gente vai ter oportunidade de falar mais na frente, 

mais atentamente, mais cuidadosamente. Eu queria voltar lá onde você parou, que é o plano 

de saúde, a partir desse período de Tucumán. A gente tem, no teu curriculum,  um plano 

de saúde, eu acho que você deu um outro nome... é 67, de 67 a 71. 

 

MH - Claro, que era o plano... Esse era o plano de saúde de Tucumán com a metodologia 

de programação, de programa nacional de atividades... 

 

NB - Que você acabou dizendo que não funcionou, foi isso? 

 

MH - Não, o plano foi elaborado, foi um lindo documento, como toda experiência latino-

americana e não aconteceu nada na realidade concreta, esse é o ... 

 

NB - Por quê? Por que você acha isso? 

 

MH - Realmente, realmente... Era um exercício metodológico que fugia, digamos, às 

realidades políticas. Você não pode estabelecer que você quer fazer tal, tal, tal coisa e  com 

tais recursos quando realmente não têm... 

 

NB - Pois é, mas o que acontece na Argentina? Até então há condições políticas para você 

viabilizar algum trabalho, como você estava nos contando. A partir de então, você disse 

que não há. O que mudou, então? Qual é a nova realidade que não permite... 

 

MH - Você tem condições de desenvolver até determinados pontos. Quando você tem um 

plano, que significa melhorar eficiência e rendimento de cada um dos hospitais, dar 

atendimento a tal população, para isso precisa de determinada quantidade de recursos. Para 

diminuir a mortalidade infantil precisa ter saneamento, que significa um grande 

investimento. Obviamente todos esses... 

 

RG - O plano previa isso? 

 

MH - O plano previa tudo isso, só que depois você termina só uma coisa, começa a reduzir.  

Termina em aumentar a racionalidade ou a racionalização dos recursos que você tem  e 

isso era óbvio, isso já vínhamos fazendo antes. 

 

JA - Incluindo a questão do saneamento? 
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MH - Inclusive saneamento, porque tinha dividido, digamos, entre o que seria controle das 

enfermidades hídricas, como você poderia, através do abastecimento de água, qualidade... 

 

NB - Bom, então vamos para outro lado. Agora, a militância política. Você falou que a 

partir de um certo momento você passa a ter uma militância política, e não mais um 

pensamento político, como você dividiu. Qual é tua militância, a partir de um certo 

momento, que você também não disse qual é? 

 

MH - Os próprios movimentos da sociedade vão, digamos, te impulsando; não  é uma coisa 

que passa só na tua cabeça. Em 66 aparece um golpe militar, eu estava trabalhando em 

Tucumán... 

 

NB - Quem é o ditador? 

 

MH - Ongania. Era, digamos, uma ditadura modernizante, similar ao que poderia ser, 

digamos, o modelo brasileiro. Tem uma vida muito curta. Nesse período, já 64,  não estava 

com o desenvolvimentismo, estava muito mais ligado às tendências socializantes que ao 

desenvolvimentismo. O que acontece?  Em 64 - em 66 eu saio do país, faço dois anos no 

estrangeiro como parte daquele projeto de... me  esqueço  o nome - saio de Buenos Aires e 

vou para outro estado, para Tucumán, meio cigano, não?  De 64 a 66 passo em Tucumán, 

monto o sistema e em 66, como parte do próprio projeto de desenvolvimento de estruturas 

nacionais, eu saio para formar-me fazendo mestrado em Michigan, com idéia de voltar já 

para aquela experiência de difusão a nível nacional do programa nacional de informática. 

Então eu passo dois anos em Michigan - final de 66 até meados de 68.  

Quando volto à Argentina  tinha, digamos, militância  part-time, menos envolvida, e a 

partir de 68 começo a atuar mais politicamente e, obviamente, dentro dos setores 

progressistas do peronismo, o que significa que em 76 tenho que sair do país.  O peronismo 

em 68 é diferente,  muito mais complicado. Passa a ser depois do golpe de 66, que aguenta 

até 68. Praticamente os movimentos populares duram até 72. Então, a partir de 68, 

começam, digamos, a atuar, encurralar e a não deixar espaço para a ditadura militar. Aí, eu 

já milito ativamente no peronismo de esquerda, progressista. E sou, em 71, quem comanda, 

quem coordena os grupos técnicos do setor ligado à juventude peronista. Eu elaboro um 

plano de saúde peronista para 73, para dezembro de 73. Existe uma diferença substantiva 

entre os partidos políticos no Brasil e os partidos políticos na Argentina. O partido político 

tem duas vias de expressão, uma que é a via eleitoral e outra que é, digamos, a via técnica. 

Eu milito na linha técnica profissional do partido, o que não significa estar por fora das 

outras problemáticas que se colocam em qualquer movimento político, não? Eu sou 

coordenador da área de saúde do que se chamava Conselho Tecnológico. Os partidos 

políticos, ainda em oposição, têm seus grupos técnicos que fazem suas análises políticas. 

O Conselho Tecnológico juntava setores progressistas do peronismo e de outras alas, alas 

que foram, digamos, de esquerda nacional, que se juntam para formular um plano, um 

plano nacional e popular para o governo peronista. 

 

RG - Perón não tinha voltado ainda,  Perón volta em 73? 
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MH - Não. Não. Perón volta em 72, em novembro de 72 e depois em 73. Eu não vou contar 

mais muitas histórias desse período, mas que.., digamos, a ambiguidade do que acabo de 

falar. Eramos membros, digamos, técnico-políticos sem deixar de participar em todas 

aquelas coisas que são dos movimentos populares, que criam exigências em determinado 

momento. 

 

JA - A situação técnica-profissional na sáude pública tem alguma relação com essa tua 

aproximação com o peronismo. Porque quando você disse que estava no início da tua 

aproximação com a saúde pública, vem aquela coisa de racionalização, da experiência 

administrativa e você tem uma posição política desenvolvimentista. Mais adiante você 

passa dessa posição desenvolvimentista para uma posição peronista; enquanto isso, você 

está trabalhando na saúde pública. Tem alguma relação entre essas duas coisas? Tua 

experiência na saúde pública te despertou a preocupação social. Você não chega à saúde 

pública pela preocupação social, né? 

 

MH - Não chego à saúde pública... 

 

JA - Essas coisas não têm nada a ver uma com a outra ou... 

 

MH - Sabe o que acontece? Eu te diria que é diferente, por isso estava dizendo que é 

diferente. Como funciona a cabeça? Veja você  a esquizofrenia que vocês aqui não têm. 

Quer dizer, você é militante de um partido político na Argentina e teu espaço é a militância 

dentro do partido político. Então, você tem uma série de funções administrativas e não 

necessariamente faz política dentro da instituição. Obviamente, você bloqueia, estimula, 

favorece segundo o que você acredita, mas a atividade política intra-institucional não era 

fundamental. Quer dizer, eu podia implantar um sistema de informática em saúde e ser um 

tecnocrata cem por cento; e às sete horas da noite estar discutindo com os sindicatos como 

se fazia uma tranformação na área de saúde. Aliás, eu era diretor de pesquisas de um projeto 

muito grande na Argentina e João Yunes apareceu, no ano de 71, para dar um curso 

também. Ele vinha da experiência brasileira e  ficava surpreso pensando como, um diretor 

nacional de pesquisa no país, falava as coisas que eu falava quando saía pela noite para 

falar nos sindicatos e o questionamento que fazia do próprio governo no qual estava 

trabalhando como funcionário de oito da manhã  às cinco horas da tarde, desenvolvendo 

tecnicamente o sistema de informática. “ Mario, se isto acontece no Brasil, você some, 

desaparece. Como é que você fala isso? Tem que cuidar-se!”; “Não, esta é minha militância 

política, não tem nada a ver com tal história“.  Então, a gente saía para os sindicatos, 

unidades básicas. A estrutura política  é permanente. Então, os partidos políticos têm 

comitês, unidades básicas... 

 

NB - Mais ou menos como os partidos brasileiros. 

 

MH - Só que estão muito mais difundidos. Em cada bairro você tem duas ou três unidades 

básicas, onde se fazem atividades políticas e culturais. Isso você tem permanentemente. 

Tinha também, naquela época, a militância da juventude peronista nos bairros periféricos. 

Então, você ia discutir com os militantes peronistas o que você pesava da saúde, quais eram 
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as propostas que podiam ser transformadas e receber informações do que as pessoas 

estavam pensando. 

 

RG - Não havia um grupo que vinha com você da saúde pública que fazia essa militância 

assim paralelamente? Voces não tinham um grupo de reflexão? 

 

NB - É, como é que se deu essa passagem, porque a pergunta  você não respondeu. 

 

MH - Nós tínhamos um grupo nesse Conselho Tecnológico, éramos 4 ou 5 pessoas. Depois 

foi  transformando-se em 20, 30 40,  foi ampliando-se. Só que você tinha uma tarefa técnica 

a este nível e depois tinha as relações com os militantes de base, seja de sindicatos, seja de 

bairros. Então, você tinha essa relação; você era chamado e, tal dia tal hora, tinha de estar 

discutindo saúde com... 

 

NB - Pois é, mas como é que você faz essa passagem? 

 

RG - Como é que você se engaja nisso? 

 

NB - Você disse que há uma separação. 

 

MH - Eu te diria que passa muito mais pelo que acontece na sociedade Argentina que pelo 

que passa no interior da instituição com a saúde pública. Como diria - não sei de quem é 

isso - enquanto a gente se entretinha discutindo como melhorava a saúde através de 

propostas técnicas, a vida e a sociedade estavam caminhando paralelamente e a gente não 

se dava conta disso. A gente continuava tentando resolver os problemas e a sociedade, por 

outro lado, estava se movimentando. 

 

RG - Quer dizer que foi uma coisa individual? 

 

MH - Eu te diria que não foi individual porque passou, nesse momento, por uma 

incorporação quase maciça da sociedade. 

 

RG - Mas você foi sozinho naquele momento. Você não foi com um grupo da esfera técnica 

para a militância? 

 

MH - Não, Não, Não. Já estava colocado na esfera técnica; tínhamos grandes brigas e 

grandes discussões. A gente não pode contar cada uma das coisas do cotidiano que não 

lembra; já não era que você chega um dia e diz: “Hoje acordei e vou para tal lugar” . A 

gente já vinha discutindo, brigando, compreende? 

 

NB - Depois do golpe de 67, você falou 66, qual é o cenário político? Esse Ongania fica 

quanto tempo? Que acontece depois? 

 

MH - Ongania já vinha de antes. Digamos, em 64 o peronismo é proscrito para as eleições. 

Que dizer, em 55 vem um golpe militar, em 58 tem eleições, passa Frondizi. Frondizi fica 

até 62. Em 62 tem outro golpe militar. Sai Frondizi, que fica um período muito curto. Sai 
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Frondizi e há uma nova chamada às eleições. O peronismo é proscrito nas eleições de 64. 

Aí ganha o radicalismo, Illia, com  20% dos votos porque o peronismo se abstém, vota em 

branco e não participa. 

 

RG - Isso em 63? 

 

MH - 63, sim. Obviamente, a legitimidade do governo radical daquela época era muito 

fraca. O peronismo, com todas as complexidades, faz alianças; setores do peronismo 

sindical fazem alianças com militares e vão checando permanentemente. Tem greve, tem 

a própria ineficiência do governo radical, sem experiência administrativa. Constitui-se com 

um pouco de paralisia institucional, como se constitui hoje no Brasil, vai levando ao clima.. 

Quer dizer, o peronismo é proscrito; há baixa legitimidade do governo, incompetência e 

ineficiência no manejo das coisas públicas,  sem desonetidade. Os radicais têm uma 

virtude, digamos, uma honestidade relativamente ... Então,  desemboca no golpe militar de 

66. Estou  trabalhando em Tucumán. Nessa época, e dois meses depois vou embora. Vou 

embora e fico praticamente fora. 

 

NB - Voce saiu de Tucumán, por quê?  Por que você quiz? 

 

MH - Eu tinha cumprido a etapa que era necessária!  Nesse momento, passava a formar-se 

o grupo nacional que ía desenvolver o sistema nacional. Então, para isso precisava uma 

formação metodológica. Então, eu vou para os Estado Unidos para  fazer a formação 

metodológica. 

 

RG - Tá, então você podia contar como é que você fez essa opção pela Universidade de 

Michigan. Era um centro conhecido? 

 

MH - Era o centro que melhor atendia ao que eu queria fazer: tinha o melhor instituto; o 

melhor professor de amostragem dos Estados Unidos; tinha o melhor centro de pesquisa 

social daquela época; tinha um excelente grupo de população a nível metodológico e de 

análise populacional. Então, fui selecionado na Universidade de Michigan porque reunia 

as condições para o que seria a formação metodológica básica. 

 

RG - Já haviam pessoas que você conhecia que tinham feito esse elo, ou...? 

 

MH - Não, tinha gente que estava na Universidade de Columbia. Eu examinei os programas 

e a Universidade de Michigan oferecia melhores condições. Então, fui para Michigan. Foi 

uma opção absolutamente técnica, de oferta de possibilidades. Agora, eu não fui aprender 

teoria, nem administração, nem organização;  fui aprender especificamente métodos. 

 

RG - Você foi com uma visão muito crítica para os Estados Unidois? Como é que você se 

relacionou? 

 

MH - O que eu fazia na Universidade era metodologia; não discutia teoria, não discutia 

política.  Obviamente, a forma, o esquema e modelo americano, era desastroso. Nós sempre 

questionávamos o modelo. Era um modelo político essencialmente, não um modelo social.  
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RG - Questionava-se  anteriormente? 

 

MH - Obviamente. O modelo americano não existe. Existe, sim, mas realmente... Além 

disso, os americanos não discutem muita teoria. Eles fazem diretamente. Eles riam quando 

eu falava de regionalização, discutia programas: “Ah, está falando num modelo similar  ao 

de Porto Rico - que era o primeiro modelo de regionalização. Claro, aquela teoria da década 

de 60”. Eles imaginavam que a gente estava muito atrasada com respeito a eles. Então, fui 

fazer minha formação metodológica e fiz. 

 

RG - Essa era tua postura anterior ao optar por fazer isso. Mas ao chegar lá foi 

desagradável, foi diferente? 

 

MH - Não, não, eu estava com mulher e filhos. Me dediquei realmente a estudar 

metodologia. 

 

RG - Era alguma coisa muito objetiva? 

 

MH - Muito objetiva. Vivia o cotidiano de uma cidade universitária, pequena - Ann Arbor 

- tinha amigos,  fiz amizade com João Yunes. 

 

RG - Foi lá que você conheceu o Yunes? 

 

MH - Claro, em 66. Yunes estava fazendo o mestrado dele em Saúde Pública. Eu não fiz 

mestrado em Saúde Pública. Tanto assim que fui com um programa especial. Estava tão 

claro o meu interesse, que não existia programa na Escola de Saúde Pública de Michigan 

para  o  meu mestrado. Se você analisa  que eu fiz Michigan em 66-68 e eu tive o título de 

Mestre em 73,  vê que passaram cinco anos. Não porque eu perdesse tanto tempo em fazer 

a tese, senão porque eu fui como estudante especial e abri mão de fazer os créditos que não 

me interessavam - administração hospitalar, organização de serviços, que eram do modelo 

americano e dos programas de saúde deles. Então, fui pinçando na área de sociologia, na 

área de população, em diversas áreas os cursos metodológicos, de metodologia, que me 

interessavam. A posteriori, meu orientador pediu à Universidade, ao Centro 

Administrativo, que autorizasse alunos especiais com créditos a obter mestrado com uma 

tese. Porque eu falava para ele: “Veja, você não dá resposta à pós-graduação. Eu não venho 

formar-me aqui no sistema americano de saúde pública, nem me interessa o sistema 

americano de saúde pública. Eu tenho minha formação básica de saúde pública na 

Argentina. Eu venho aqui especificamente para determinadas coisas em que voces são 

melhores do que a gente”. 

 

RG - Você tinha essa necessidade de... 

 

MH - Não, não, o título não. Eu não tinha interesse  no título. Tinha interesse na formação 

profissional e na Argentina naquela época  e, inclusive hoje, o título de mestre não é 

necessário para a carreira, há poucos mestres. Na Argentina não existe, hoje não existe, o 

mestrado em saúde pública. Continua o diploma. Há pouco tempo começou o mestrado em 
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sociologia. Existia a licenciatura, você se forma com tua experiência e para avançar na 

carreira universitária não precisa... Hoje está mais o modelo tipo americano do mestrado. 

Por acaso, te falo, por acaso, cinco anos depois ou quatro anos depois, me escreve esse 

orientador: “Mario, aprovaram o projeto, se me apresentas a tese, a gente te dá o título”. E 

eu tirei o título em 73. 

 

JA - Quer dizer, teu mestrado não é um mestrado em saúde pública? 

 

MH - Não. Não. Eu fui fazer instrumentos metodológicos particulares. Fiz cursos em 

métodos de pesquisa social, com Camel, que era um dos melhores naquela época, num 

instituto de investigação social que se chama Institute for Social Research, em Michigan. 

Depois, fiz o curso de métodos e técnicas de população com Golberg, que era uma das 

figuras importantes. Depois, em epidemiologia. Eu selecionava cursos com os doutores, 

cursos de análise epidemiológica, onde se aplicavam determinadas técnicas; e não fazia os 

cursos regulares. Em bioestatística eu entrei nos cursos avançados.  

Aí  tem também uma coisa engraçada, da mentalidade lógica matemática de  que eu te 

falava. Faço o curso de bioestatística - eu não tenho formação matemática formal, falava 

antes - acontece que sou o aluno que tenho grau mais alto: “A place”, “A mais”. Então, o 

Departamento de Bioestatística queria que eu fizesse especialização em bioestatística. 

Falei: “Mas eu não tenho formação matemática”, ”Como que você não tem formação 

matemática?” Eles não podiam acreditar que a gente pudesse resolver através de lógica 

uma quantidade de problemas, sem informação matemática prévia. Então, 

fundamentalmente todos os cursos que eu fiz naquela época eram de base metodológica. 

 

RG - Você faz um curso para você, né? 

 

MH - É. Eu montei um curso para mim, inclusive em oposição ao meu orientador que, 

naquela época, era um orientador pessoal e falava:   “Você não vai dar conta desse cursos”; 

“Então, você me deixa provar”.  Eram cursos dados para aqueles que tinham formação 

matemática. Quer dizer, quando fui fazer o curso eram 25 pessoas, o único cara da área 

social era eu, o resto eram estatísticos e matemáticos. Tinha que trabalhar como um louco 

para resolver. “Tenho interesse de entender isso, de saber o que é isso”, então fiz o curso 

de programação de computação, de metodologia de amostragem, metodologia de pesquisa. 

Porque a gente estava pensando naquela época que, por um lado, tinha o sistema de 

informação de saúde e, por outro, estava a pesquisa populacional. Eu acabo sendo diretor, 

depois, da pesquisa de estudos sobre saúde e educação médica. Então, já estamos 

pensando...Veja você, para pensar com a mesma lógica no Brasil, estou traduzindo uma 

lógica de programação técnica. Eu chego ao Brasil - a Tucumán- e mando duas pessoas se 

formar porque o próximo ano vou precisar. Eu vou para Tucumán porque tenho uma 

experiência, porque nos próximos dois anos vamos implantar um sistema nacional. Quando 

eu acabo de fazer essa experiência, vou me formar nos estados Unidos, porque já estavam 

chegando outros dos Estados Unidos que iam começar a desenvolver o projeto; e eu voltava 

para inserir-me depois a nível nacional. Imagina essa racionalidade, essa racionalidade no 

Brasil. Então, isso não só permeia, digamos, os grandes projetos, senão que é a 

racionalidade de  programar, para os próximos três anos, quem se forma, de onde vêm, 

como é que se monta. 
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RG - Já tinha computalização na Argentina nessa época? 

 

MH - Quando nós voltamos, quando eu voltei, se monta o Programa Nacional de Estatística 

de Saúde, do qual sou Diretor de Informática durante um período. Aí, montamos um Centro 

de Processamenteo de Dados, específico para a área de saúde, né? 

 

RG - Na sua volta, né? 

 

MH - Não, não, já estava sendo montado. Eu sou parte de um time de 3 ou 4 pessoas que 

trabalham conjuntamente. É Carlos Ferrero, que tinha sido meu professor, que vai para 

Columbia, volta de Columbia, e assume a Direção. Quando eu chego, ele sai da Direção 

do Departamento de Informática do Ministério e passa a desenvolver o estudo sobre saúde 

e educação médica. Passo dois anos nesse departamento. Quando chega Escudero, que  foi 

se formar em Michigan atrás de mim, ele assume isso e eu passo para assistente, com 

Ferrero, do estudo sobre saúde e população. Depois, Ferrero vai para a OPAS e eu fico 

como Diretor do sistema. Então, eu te falaria que, nesse momento, na parte técnica, há  um 

grupo que decide desenvolver a parte de informática independentemente de ideologias. 

Vai- se montando um esquema, para fazer a coisa técnica nos próximos 4 anos. 

 

RG - Mas tem uma estabilidade básica que permite que isso aconteça, independente de 

outros níveis. 

 

MH - Que permite que isso aconteça. A Argentina, o próprio Ministério da Saúde -  por 

isso tem um Centro de Processamento de Dados - estabelece um sistema uniforme de 

informação em saúde, de estatísticas de mortalidade e de natalidade, e de informação básica 

a nível de todos os hospitais do país; estabelece um sistema regular de processamento. Aí, 

estabelecemos o desenvolvimento dos estados com sistemas mínimos de processamento de 

dados. Estou falando de sistemas muito antigos: cada estado tem uma perfuradora, uma 

verificadora, uma tabuladora. O Programa Nacional entrega isso aos estados. Nós não 

recebíamos formulários, recebíamos processos. O processamento básico era feito a nível 

de cada unidade do estado. O estado tinha uma tabuladora que permitia tirar algumas 

tabulações básicas para uso de epidemiologia local; e certas informações do processamento  

básico - as fichas IBM - passavam pelo processamento central e a gente fazia a estatística 

nacional. Então, era todo um projeto de desenvolvimento a nível de estado, a implantação 

a nível de cada unidade pública e depois um sistema a nível de cada estado mínimo, que 

permitia a auto-suficiência do estado. Tinha estados, como por exemplo, Buenos Aires e 

Córdoba, que já tinham mais auto-suficiência.  A gente já tinha computador próprio e eles 

mandavam as fitas processadas. A gente centralizava a nível nacional,  também, a formação 

de pessoal, de técnicos. Criamos um curso de técnicos em estatística de saúde, que formava 

30 técnicos por ano. Num momento chegou a formar 60 técnicos por ano, inclusive, esses 

técnicos estavam sendo formados para ocupar cargos a nível de hospitais. Então, formava 

30 técnicos por ano, programa de 5 anos - desenvolvimento a nível das unidades da 

federação, sistemas mínimos, sistemas uniformes em todo o país e o processamento a nível 

central. Esse projeto foi de 5 anos. 
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RG - E esse projeto era articulado a financiamentos externos? 

 

MH - Não. 

 

NB - É uma coisa totalmente nacional. Então, você consegue a bolsa... 

 

MH - Através da OPAS. A OPAS apoiava esses projetos, mas não entregava recursos. Quer 

dizer, os recursos eram mínimos, eram bolsas... não eram recursos substantivos. 

 

NB - Eu gostaria de retomar tua volta... na próxima vez, para a gente encerrar... 

 

MH - Minha volta para onde? 

 

NB - Tua volta para a Argentina, para você falar um pouco mais do projeto mais amplo. 

Vamos ver como isso se deu? 

 

MH - Minha volta em 66 ou minha volta em 85 (risos) 

 

RG - Estamos na década de 60, Mario. Não estamos pulando etapas. 

 

NB - Tá bom? Tá legal? 

 

MH - Tá legal. 
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Fita 3 - Lado B 

 

 

NB - Mario, na última vez a gente falava sobre a sua volta dos Estados Unidos, seu curso 

de Mestrado, e que você estava realizando um programa de informatização de saúde para 

todo o território Argentino e, ao mesmo tempo, você estava tendo uma militância dentro 

do partido, dentro da ala  da juventude peronista; e que você teria feito um programa de 

saúde para as eleições de 72. 

 

MH - As eleições foram em 73. 

 

NB - 73, é, tá certo, de Campora,  que você apoiava. Eu gostaria que você falasse um 

pouquinho -  do plano de saúde a gente já falou - gostaria que você falasse um pouco do 

plano de saúde para o partido. 

 

MH - Poderia também contar um pouco como operavam os partidos políticos, como 

operava o peronismo. De 66 a 72, a gente tem uma ditadura militar. Acho que comentei na 

entrevista anterior, mais ou menos branda, mais ou menos tecnocrática, no estilo do início 

da ditadura brasileira, da modernização do país, do desenvolvimento. Isso dá um espaço 

grande para entender todo esse sistema de informática nacional do país e todo o programa 

de pesquisa,  de investigação, que se montou naquela época. Quer dizer, a gente consegue 

apoio e recursos desse governo militar para a parte técnica, para modernizar as estruturas. 

Simultaneamente, estava comentando os outros dias, a gente tinha uma espécie de 

esquizofrenia. Trabalhava em instituições, trabalhava tecnicamente, com um componente 

político... 

 

NB - Eu não entendi isso. 

 

MH - Claro, em alguma medida, o partido político era um âmbito onde você fazia política 

e tinha sua  expressão política de oposição. Dentro da estrutura do Ministério, nós tínhamos 

uma funcão técnica e tínhamos eficiência técnica, realmente pela própria história dos 

serviços de saúde. Eu falei outro dia: você tinha 70% dos leitos, 100% dos recursos 

humanos médicos trabalhando no setor público, uma tradição de organização no setor 

público. Trabalhávamos melhorando a organização do setor público. Então, a gente obtinha 

recursos do governo militar para montar esse sistema de informação em saúde , e 

obtínhamos recursos também adicionais. Depois, fui Diretor Executivo de um estudo sobre 

saúde e educação médica, que era toda a parte de pesquisa, de complemento do sistema de 

informação dos serviços. Ou seja, existia, por um lado, um sistema de informação dos 

serviços de saúde e, por outro lado, uma montagem de um modelo de análise, de obtenção 

de informação através de pesquisas populacionais; e uma  aparente fratura, digamos, entre 

tua tarefa técnica cotidiana de métodos, organização, desenvolvimento de pesquisas, e, por 

outro lado, uma atividade de oposição a nível político.  



 

51 

 

 

P

A

G

E 

55 

A partir desse período, estava trabalhando como Diretor Executivo do estudo sobre saúde 

e educação médica,  um programa do Ministério. Eu era uma espécie de diretor geral de 

pesquisas do Ministério e, simultaneamente, fazia oposição ao Governo no partido político, 

com aparente esquizofrenia. Porque no Brasil se mistura muito oposição, ocupação dos 

espaços institucionais e os partidos políticos. Você mistura linhas políticas com tua tarefa 

burocrática. Minha tarefa burocrática era uma, técnico-burocrática; e minha atividade 

política estava fora do horário de trabalho. Inevitável que, dentro da instituição, você não 

deixe de pensar politicamente, bloquear, estimular, juntar-se com determinados grupos, 

estimular o desenvolvimento de determinados grupos; só que essa não era a tarefa 

fundamental do ponto de vista político.  

Do ponto de vista político era a tarefa que você faz, ou fazia, no partido político. Eu era 

coordenador de um Conselho - acho que falei nos outros dias, sim, falei. Quer dizer, o 

partido político tem uma vertente que é eleitoral, digamos, daqueles que vão apresentar-se 

como candidatos, seja vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, prefeito, 

governador etc., e os partidos políticos têm uma estrutura técnica, umas mais consolidadas, 

outras menos consolidadas. O peronismo tinha duas alas - inevitavelmente pela própria 

estrutura do peronismo - e tinha esses Conselhos Tecnológicos, que eram mais 

progressistas, ligados à Juventude Peronista, setores mais progressistas do peronismo. 

Existia outra espécie de conselho, que se chamava o Comando Tecnológico, que era um 

pouco mais à direita, pela própria estrutura do partido, pela característica do partido 

dividido em alas claras. 

Esse Conselho Tecnológico vinha  preparando, para 73, dois anos e meio de trabalho 

técnico; discutindo, digamos, distintas áreas de governo: área de desenvolvimento 

industrial, comércio, comércio interior, comércio exterior, áreas especificamente 

econômicas, de economia e desenvolvimento industrial e áreas sociais e, dentro das sociais, 

tinha um grupo de saúde. Esse grupo de saúde foi inicialmente um  grupo pequeno, depois 

foi crescendo à medida que a gente foi conectando outras pessoas e abrindo os espaços e 

concluiu com a elaboração... Nós tínhamos duas atividades: uma atividade que era 

especificamente técnica; e outra atividade que era de discussão, com as bases, dos projetos 

e dos programas que a gente elaborava. O tipo de atividade política dos setores técnicos 

não era a de  distribuir panfletos nas portas das fábricas, mas era uma tarefa técnica de 

discussão daquelas propostas e de realimentação e rediscussão das propostas com as bases 

do partido. 

 

JA - Uma espécie de seldon cabinet? 

 

MH - Claro, uma espécie de seldon cabinet, com o conteúdo, digamos, mais agressivo do 

ponto de vista político, menos inglês. A gente elaborou um programa que esteve pronto em 

novembro de 72 - antes de novembro de 72, um ano, ou nove meses antes das eleições. 

Ainda não se sabia quando iam ser chamadas as eleições, tinham setores militares que eram 

contra, setores militares que estavam pela democratização. O programa era de um sistema 

único nacional de saúde, um sistema socializado com todas as características do controle 

do Estado que, inclusive motivou, naquela época, quando foi dado em difusão, uma série 

de notas de imprensa na qual jornalistas inteligentes colocavam: “Como é que vai se 

implantar um modelo, digamos, socialista, socializando da atenção à saúde num país 

capitalista, com todas as contradições que ele tem”.   
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Obviamente, a gente estabelecia isso, tinha bastante mobilidade, era característica do setor 

público, pelo peso do setor público: é um sistema estatal onde você poderia controlar, quer 

dizer, a partir do setor público, podia estabelecer um sistema único nacional de saúde. 

Comentei que 70% da capacidade instalada era pública, o setor público tinha uma tradição 

de reconhecimento, de eficiência, de qualidade da atenção e, praticamente, 100% dos 

médicos do país trabalhavam no setor público, meio expediente. Dava para estabelecer 

alguns mecanismos de controle de recursos humanos. 

A gente estabeleceu um programa que tinha como meta um sistema único nacional de saúde 

com, digamos, um desdobramento para um período de 4 anos de governo. O que era 

possível fazer em um período de curto prazo, de médio prazo em um governo que a gente 

pretendia náquela época?  No período de 4 anos, o que a gente pretendia, 

fundamentalmente, era dar ênfase à participação popular no sistema de serviços e o 

controle dos recursos humanos. Quer dizer, ir reforçando, reforçando o papel  diretor do 

serviço público; ir melhorando os serviços de saúde, controlar esses recursos humanos que 

tinham essa dupla militância, tripla militância, e começar a estabelecer um registro nacional 

de recursos humanos onde houvesse dedicação exclusiva para o setor público. Quem 

tivesse dedicação exclusiva ao setor público teria um salário determinado e  não estaria 

fora do sistema. Evitar essa relação que existe com o setor público onde o médico 

encaminha para seu domicílio, que não beneficia o setor público, que não opera.  

Então, era o controle de recursos humanos, o controle do financiamento do setor e a 

participação popular no sistema, e esses grupos eram os três pilares básicos, 

provavelmente, além da recuperação da capacidade instalada, de todas aquelas coisas 

básicas que fazem parte de qualquer projeto, independentemente que seja transformador, 

progressista, revolucionário: aumentar a eficiência, aumentar a qualidade... 

 

RG - A gente trabalha com pessoas não especializadas, você pode dizer quais são esses... 

 

MH - Estou te falando, aumentar a eficiência dos serviços, racionalizar os gastos, aumentar 

a qualidade da atenção, todas aquelas coisas que fazem parte... 

 

JA - consensuais... 

 

MH - Consensuais, que fazem parte de qualquer projeto, seja de direita, de esquerda, do 

centro. Esse projeto marca a difusão que tinha o peronismo como partido político: no mês 

de novembro, para discutir com as bases, nós elaboramos umas 500 cópias mimeográficas, 

dois meses depois, no mês de dezembro, a gente teve que mandar imprimir dez mil 

exemplares numa gráfica, porque começaram a aparecer solicitações e pedidos de todo 

pequeno povoado do país. Começou a difundir-se, digamos, uma proposta, e essa proposta 

era discutida com médicos e militantes de diversos setores que começavam a pedir - desde 

o norte, nordeste, sul - informação e pediam material para ser discutido nas bases. 

Imprimimos dez mil exemplares que foram consultados nos dois meses prévios à eleição.  

Eu diria que era a mesma coisa que se coloca hoje no Brasil, só que, provavelmente pela 

própria conjuntura, um pouco mais agressiva.  No Brasil, o sistema único nacional de 

saúde, o sistema estatal de saúde, se colocou há dois anos atrás. Hoje não se coloca da 

mesma forma, se coloca, digamos, uma coisa intermediária. Naquela época, se colocava 

um sistema único com todas as características da hegemonia do setor público sobre o setor 
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privado, respeito à medicina liberal, só que quem quisesse fazer medicina liberal que 

fizesse a seus custos. Então, teria um controle do setor público, em alguma medida similar 

ao que está colocado hoje aqui enquanto à concessão: controlar onde se vai instalar uma 

clínica privada, em que condições determinadas. Uma espécie de serviço nacional de saúde, 

que  tem hegemonia completa e deixa  na marginalidade  um setor para aqueles que têm 

recursos e que estão no mercado liberal.  

Propúnhamos controlar o crédito bancário, uma série de restrições: que  não fosse   

liberalizado o crédito bancário sem controle e autorização do sistema, para evitar, digamos, 

que se desse essa relação entre a proliferação de equipamentos, compra de equipamentos e 

capacidade instalada entre o setor privado e o sistema bancário. Em síntese, era o controle 

estatal sobre todo o sistema de serviços. Repito que tinha um controle que era o grande 

desenvolvimento do setor público, que no Brasil não tem.  

Isso esbarrava em críticas pela direita e esbarrava em críticas de setores internos do próprio 

peronismo.Entre eles o setor sindical que tinha, digamos, o controle das obras sociais 

sindicais. Quer dizer, o sistema de seguridade social argentino não está centralizado - se 

bem que existe um órgão centralizador - ele está atomizado na série de obras sociais 

sindicais que correspondem a sindicatos. E os sindicatos administram os recursos e 

administram os serviços dessas obras sociais, o que significa um poder dos sindicatos  que 

foi acumulado ao longo do tempo e  - se eu posso fazer uma síntese das críticas no interior 

do próprio peronismo -  eles colocavam: “Se assume - vou fazer uma síntese breve - o 

governo peronista e popular,  para os sindicatos, que fazemos parte do governo, vai ser 

difícil fazer greves reinvindicatórias durante  um período de tempo. Vamos ter que fazer 

um pacto social , dar uma trégua ao governo para que ajuste a economia. Quer dizer, que 

perdemos um dos elementos substantivos da força dos sindicatos, de agregação e de 

convocatória. Se, por outro lado, perdemos aquelas coisas assistenciais que nós temos, 

perdemos o poder total e não temos possibilidades de fazer absolutamente nada. Então, a 

única coisa que ficaria, de resto, para nós seria fazer cursos de formação sindical, e isso é 

pouco para o sindicalismo argentino”. Então, eles colocavam: “Tudo bem, até que a gente 

aceita a socialização e integrar dentro do Estado todos os recursos, só que vamos discutir 

o poder. Qual é nossa participação na economia e em outras áreas do poder? Se não existe 

discussão global, do conjunto, com respeito ao que é o poder da classe trabalhadora dentro 

do próprio governo, a gente não está de acordo com o sistema”.  

Uma clareza impressionante  com respeito  a que você pensou  a integração de um sistema 

pontual sem rediscutir o que significa o poder da classe trabalhadora. Obviamente, o tempo 

deu razão aos sindicatos. Se a gente houvesse feito, naquele momento, a integração do setor 

das obras sociais, os sindicatos teriam perdido poder e teria sido muito mais fácil destruir 

o movimento sindical no golpe da ditadura em 76.  Havia certa ingenuidade da gente 

pensando que se você estatiza um setor vai conseguir... em que condições, em que Estado 

está, em que tipo de governo e que tipo de certeza você tem de que isso vai acontecer, 

digamos, a longo prazo? 

 

JA - Independentemente do controle do Estado. 

 

MH - Independentemente do controle do Estado, por isso estou te falando. Tinham muito 

mais claro que a grande lição, discutindo com sindicatos, nessa tarefa que a gente tinha não 

só das bases senão de discutir as propostas também com os sindicatos... 
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JA - Situação semelhante à resistência dos sindicatos à unificação da previdência aqui 

também... 

 

MH - Eu não tenho dúvidas, não tenho dúvidas, que os sindicatos têm razão. Eu não tenho 

dúvidas disso. Eu assisti com Sérgio um dia uma reunião... 

 

NB - Sérgio Arouca? 

 

MH - Sérgio Arouca. Uma reunião que fizeram com os sindicatos aqui no Rio, antes da 8a 

Conferência... da Conclat. Sérgio faz um excelente discurso, com a capacidade que tem 

Sérgio, e todo mundo mais ou menos concordando com a proposta de participação na 8a. 

Conferência e de integração ao sistema. Só quando saímos da reunião, eu falei para o 

Sérgio: “Sérgio, se esta reunião houvesse sido na Argentina com os sindicalistas, se teria 

colocado uma coisa que ninguém colocou aqui: onde fica o poder?” Em nenhum momento 

foi colocado na reunião o que significava integrar e que tipo de poder estava se distribuindo. 

Então, era um programa mais ou menos geral, de necessidade de transformar um sistema, 

sem discutir onde se localizava o poder.  Eu sei que as tendências são à integração, só que 

não está claro em que se constitui esse poder do Estado, em que situação você coloca isso 

na mão do Estado se não tem garantias de que isso aconteça. Quer dizer, não quero fazer 

críticas muito duras à situação política atual, mas eu não estou muito convencido de que a 

integração do sistema hoje dê resposta absolutamente a nada. É só uma coisa burocrática 

de acumular poder em setores que depois vão poder distribuir segundo se dê a conjuntura 

política...que não têm nenhuma possibilidade de assegurar aquelas coisas que estão na 

reforma. 

 

NB - Qual era a reação sua e do grupo que tinha elaborado o plano a essas críticas dentro 

do próprio peronismo? Você deve ter tido um contato direto com essas pessoas. 

 

MH - Sabe o que acontece? Quando você elabora alguma coisa é um pouco como tua 

propriedade intelectual. Você tenta defender, isso é natural. Você tenta defender teu filho, 

você acha que é assim, tenta avançar com isso, tenta o máximo possível. E, além disso, 

existia uma coisa que a gente não pode deixar de mencionar: não era só isso, por baixo 

tinha também a corrupção que existia, digamos, nas burocracias. Na burocracia sindical 

também existia a corrupção, o favor: eu faço um hospital e tenho... isso está claro. Quer 

dizer, nem todo dirigente sindical defendia o poder sindical;  em última instância todos 

defendiam o poder sindical, mas além disso, existiam outras coisas: interesses 

clientelísticos, interesses do próprio... A gente discutia... Depois, já não na Argentina 

porque a situação não permitiu que a gente continuasse lá,  eu evolui para a proposta - 

discuti isso depois em 85 na Argentina - de superar aquela coisa corporativa do sindicato e 

do poder sindical a nível macro e de cada corporação, pela criação de uma obra social 

única, digamos, integrada da classe trabalhadora, onde a CGT controlasse a obra social; o 

que introduziria racionalidade ao sistema e a possibilidade de impor determinadas 

condições ao sistema, digamos, onde  você compre algo... sistema produtor de 

medicamentos, equipamentos e a própria força de trabalho, os próprios médicos que são 

fortes.  
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A gente discutia naquela época: o que acontece com um trabalhador que hoje é teu 

companheiro e que trabalha em um sindicato -  é operário no sindicato do vidro ou da 

construção - e amanhã fica desempregado. Quem lhe dá cobertura? A partir do momento 

em que tenho sindicatos que só vão responder àqueles trabalhadores que estão empregados 

no sindicato, estou deixando de fora todos aqueles companheiros que ficaram 

desempregados, que passam a ser atendidos pelo setor público. Quando voltam a ser 

empregados, força de trabalho, aí o sindicato volta a dar benefícios.  Por outro lado, existem 

diferenças grandes entre diferentes sindicatos. Tinha sindicatos mais combativos, 

sindicatos mais combativos que tinham mais benefícos do que sindicatos menos 

combativos. Sindicatos maiores com maior poder de barganha têm melhores condições que 

outros sindicatos que têm menor capacidade de barganha. No sindicato da construção, 

realmente a mão-de-obra é facilmente substituível, não tem grande poder de discussão; 

diferente totalmente do metalúrgico, que pára a fábrica Ford e pára a Volkswagen e não 

funciona. Não posso substituir rapidamente. No sindicato dos eletricitários, você não pode 

substituir rapidamente as pessoas. Então, tem sindicatos que têm grande poder de barganha, 

pela importância estratégica que eles têm ou pelo volume de filiados. A gente discutia as 

diferenças entre os sindicatos e a necessidade de uma solidariedade de classe acima da 

solidariedade corporativa, a história da socialização completa da medicina, a estatização 

completa da atenção médica. Acho que no nosso país é bastante perigoso pensar, em algum 

momento, que o Estado vai dar resposta às nossas proposta pontuais para o setor saúde. Se 

eu tivesse que discutir hoje, acho que continuaria insistindo em discutir como se distribui 

o poder e não através de um grupo de reforma onde vai se resolver o problema. 

 

JA - Discutir a estatização sem discutir a democratização do Estado. Mais adiante, em 75, 

você teve a experiência do outro lado dessa discussão. Você trabalhou em uma dessas obras 

sociais... 

 

MH - Isso  é produto de que a partir de 72/73, ao ser coordenador do grupo tinha realmente 

uma atividade fora da minha atividade burocrática, uma atividade bastante intensa de 

discussão das propostas. Essa atividade fora, de discussão das propostas, seja em 

seminários, reuniões, colégios médicos, sindicatos,  faziam aparecer, digamos, uma figura 

-  não diria líder - mais dentro das propostas progressistas. O governo de Campora durou 4 

meses.  A partir desse momento, eu estava como funcionário no Ministério e começou uma 

clara perseguição do Ministério. Naquela época - a burocracia funciona bem quando quer 

controlar - me tiraram do setor tradicional em que estava trabalhando no Ministério, me 

passaram a um setor que era controlado por gente ligada ao Ministério da Defesa e não só 

controlavam o horário de ingresso , entrada e saída, senão que controlavam presença física 

nas 8 horas diárias. Então, tinha que estar sentado numa sala sem fazer nada, uma sala 

vidrada - ficava ali sentado 7 horas, 8 horas, passava um funcionário periodicamente e 

olhava se eu estava sentado em minha sala. Se eu não estava sentado em minha sala fazia 

um processo. E obviamente, acabou fazendo um processo, porque eu não ía ficar sentado 

8 horas. Eu tinha certo prestígio no Ministério, em setores administrativos mais que em 

setores técnicos. Então, começou um processo, realmente, para me cortar a cabeça. O  

Ministro pede para me punir, e aí começa todo um processo que avança, avança, avança e 

chega um momento que dizem: “Bom, está liquidado, vai ser demitido por falta grave”. 

Até que cai em mãos do setor mais ou menos aliado e aí: “Bom, que fazemos com isso?” 
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Então começa a voltar para trás todo aquele processo e desmontar-se toda a escalada de 

punição. E acaba com uma advertência simples. Só que àquela altura não dava mais para 

ficar. Então, saí do Ministério, pedi demissão depois de  15 anos no Ministério e fiquei 3 

meses, mais ou menos, desempregado. Aí, um sindicato de ferroviários me convidou para 

começar a trabalhar no sindicato dos ferroviários. Foi a experiência digamos de... 

 

NB - Você tinha algum contato nesse sindicato, através do plano de saúde? 

 

MH - Não. Tinha contatos com pessoas que formavam a equipe técnica. Floreal Ferrara 

que formava parte do grupo político me chamou para trabalhar e participar do sindicato. 

 

RG - Nesse processo, assim de “caça às bruxas”  que  costuma ocorrer quando há algum 

golpe, você estava  muito isolado ou era um grupo grande que sofreu essas perseguições? 

Enfim, lá no Ministério era só você ou era uma coisa mais geral? 

 

MH - Não, não. A partir de 73, que acontece?  Quem é o Ministro do Bem estar Social?  É 

Lopes Rega. A Secretaria de Saúde dependia do Ministério do Bem Estar Social. Então, 

você tinha diversos  setores. Que acontece quando Perón assume o governo?  Ele distribui 

setores de poder: o setor educacional fica com setores progressistas e outros setores ficaram 

com setores de direita, para compor...Só que a gente pegou “por sorte” Lopes Rega como 

Ministro. Então, tinha toda a origem da Triple A, uma série de controles, pressões 

internas... Estou falando, a gente viveu o terror a partir de 76, mas o terror começou em 74, 

muito tempo atrás. Não era fácil sustentar-se naquela época, não. 

Não era fácil sustentar-se com o que a gente chamava as “patotas”, os grupos armados, era 

bastante complicado. No Ministério éramos 3 ou 4 pessoas. Inclusive, a JTP - Juventude 

do Trabalhadores Peronistas , uma ala da juventude peronista mais progressista - havia 

ganhado as eleições internas do Sindicato dos Trabalhadores do Estado do Ministério, isso 

criava também uma situação.. E aí começou a repressão interna e como  eu estava ligado a 

esses setores, participava e era mais ou menos uma figura notória, era óbvio... era óbvio 

que não era fácil.  

Houveram 4 ou 5 saídas. Eles não demitiam porque também criavam uma situação meio 

complicada, só que os controles eram cada vez mais pesados. Ou você aguentava os 

controles ou tinha que sair. E eu me demiti, exatamente, exatamente. Você vê,  Perón  

morreu  1o de julho de 74. O dia que morreu Perón, disse: “Bom, a partir de hoje isto vai 

ser insustentável”. Esse dia assinei minha demissão. Acabou. Até aí dava mais ou menos 

para operar, digamos, com as duas alas. Mas nesse momento, com Isabel Perón e Lopes 

Rega... Aí acabou, já não dava mais para brincar.  

Então me demiti justamente no dia que Perón morreu e fui embora. Já não dava mais para 

aguentar. Até esse momento a gente tinha contatos, tinha possibilidades, tinha outros 

setores que  estavam operando mas, a partir de 74, voltava tudo para trás. Tinha mais força 

a Triple A, tinha mais força a perseguição política, já aconteciam mortes e torturas. Já a 

partir de 75, né? Houve 2 ou 3 advogados que foram assassinados. O Silvio Frondizi foi 

assassinado... Já era bastante pesado no ano 75.  

Já existia a figura do “Falcon Verde”, um carro Ford Falcon, notório pela cor verde, verde 

claro,que era de um grupo para-policial que fazia a repressão. Isso existia em 75, cobrou 

força a partir de 75. A gente vivia sobressaltado, digamos, com a presença do “Falcon 
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Verde”. Havia uma pequena lembrança: Susana e eu um dia chegamos em casa de carro - 

um domingo - de passeio com as crianças e  vamos estacionar o carro na garagem e vejo 

um “Falcon Verde” parado com 4 caras sentados, com aspecto realmente de aterrorizar 

qualquer um. Parei o carro, eu e  a Susana olhamos juntos e a Susana falou: “Mário, você 

não desce. Deixa que eu abro a porta da garagem”. Foi automático: “Você não desça, fica 

no carro, eu abro a porta da garagem”. Quer dizer, o nível de preocupação da gente, 

examinando se tinha um carro, se não tinha um carro...  

    

Fita 4 - Lado A 

 

NB - Mario, eu queria te fazer uma pergunta antes de você prosseguir. Você está falando 

de 75, né?  Você não teve nenhum contato com nenhum brasileiro? Porque, a esta altura, 

já tinha caído o Governo Allende e o brasileiros já estavam indo para a Argentina. 

 

MH - Os contatos chegavam através das faculdades, universidades, que eram o setor 

progressita. O Mario Testa era Decano, Diretor da Escola de Medicina, então, a gente 

tentava resolver problemas, digamos, sejam básicos, mínimos de subsistência com algum 

tipo de localização de trabalho, para chilenos fundamentalmente; brasileiros eram muito 

poucos. Através do pouco que a gente podia fazer, mais a nível de universidade, do 

reitorado universitário e das escolas que estavam no setor progressista do que   a nível do 

Ministério. No Ministério era impossível, a gente não podia se sustentar, como ía sustentar 

outras pessoas. Era muito mais isso e a nível de alguns Estados, de outras universidades. 

Praticamente, te diria, era o setor educacional que dava possibilidades de dar apoio. 

 

JA - Então, essa tua experiência lá nas obras sociais dos ferroviários foi uma coisa rápida. 

 

MH - Foi rápida... 

 

JA - Porque eu tinha lembrado essa questão das obras sociais quando você estava falando 

de tuas propostas enquanto parte, sei lá, de governo e a resistência sindical. Estava 

pensando quando você estava do outro lado da questão. Mas eu fiquei com a impressão 

agora que você contava essa história, que não deu para viver muito tempo essa... 

 

MH - Deu para viver, deu para viver. Posso contar outra história? Eu entrei nessa obra 

social para resolver meu problema de subsistência. Então, me colocaram como assessor de 

um Vice-Presidente para fazer informes. Só que passaram dois meses e eu falei: “Veja, eu 

estou realmente desaproveitado. Estou fazendo informes de coisas críticas que acontecem, 

mas realmente trabalho 8 horas por semana e o resto fico no ar. Por que não me deixa 

intervir um pouco nas políticas? Que estão fazendo as outras obras sociais ?”; “Ah, tudo 

bem. Vamos formar uma comissão de política? Por que não participa nessa comissão de 

política?” Então comecei: “Bom, passa para mim todas as políticas dos anos anteriores”. 

Comecei a examinar as políticas de 72, 73, 74, 75 e eram excelentes políticas, só que não 

tinha acontecido nada, nada. 

Coloquei em uma reunião da Comissão de Política se a gente ía fazer um novo exercício 

de definir políticas que nunca se cumpriam. Aí, eu fiz uma proposta para  avançar sobre a 

definição de políticas. Criamos um programa que se chamou Políticas e Estratégias, onde 
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a gente, a partir de um exame mais ou menos rápido das características dos serviços, 

disponibilidade, recursos, necessidades que a gente tinha identificado, propunha quais 

eram aquelas políticas e estratégias que iam ser implantadas. Então, não eram políticas no 

ar, declaração de princípios políticos, senão que eram estratégias com recursos para 

implementá-las. Isso foi andando e, um mês depois - dezembro de 74 - fui designado para 

implementar essas políticas e estratégias. 

Essa obra social tinha bastante recursos. Naquela época, colocaram praticamente o 

equivalente a um milhão de dólares para fazer essas políticas e estratégias, praticamente 

era um por cento dos recursos da obra social Só que a gente tinha estabelecido alguns 

princípios de participação sindical, de condução diferente, de não elaborar esses planos a 

nível da central.  

A obra social sindical, pelas características do ramal ferroviário, tinha bastante recursos 

próprios, tinha praticamente dez mil agentes contratados... Era o equivalente a quase um 

estado importante da Argentina, com uma grande capacidade instalada, acompanhando os 

ramais ferroviários. Tinha um hospital de alta complexidade em Buenos Aires, tinha 

hospitais regionais de alta complexidade no país inteiro. 

O sistema ferroviário argentino é mais ou menos forte. Era a terceira obra social naquela 

época no país, com praticamente mais de um milhão de beneficiários. Tinha mais de um 

milhão de beneficiários, tinha uma capacidade instalada razoável e tinha uma estrutura 

organizativa sindical por ramais ferroviários.  

Então comecei a montar Políticas e Estratégias. Havia  uma diferença: em vez de serem 

planos elaborados a nível do centro, eu comecei a viajar pelo interior do país, a examinar, 

fazer reuniões com sindicalistas, médicos, enfermeiras em cada unidade para estabelecer, 

digamos, um programa simples: O que eles estavam fazendo? O que estavam precisando? 

A partir daquelas definições políticas, que recursos eles precisavam e que coisas eles 

queriam implementar?  

Aí tinha certos princípios: tem que dar cobertura a toda a população ferroviária 

independentemente, tem que dar participação. Quer dizer, haviam certas diretrizes gerais, 

depois programas menores. E com recursos, repito, marginais. 

A gente, inclusive, conseguiu uma eficiência inédita nas obras sociais de antecipar os 

recursos. Quer dizer, as pessoas faziam um programa simples, numa folha de papel. Eu 

falava: “Numa folha de papel voce coloca: que fazer? Por que fazer isso? Como vai fazer 

isso? E que recursos você precisa?” Estava  falando com gente que não tinha experiência 

de programação. Fazíamos reuniões em diversos lugares do país, avaliando, digamos, a 

situação dos hospitais, centros de saúde, com sindicalistas da área, com dirigentes sindicais 

e com funcionários das unidades.  

Aí, foram surgindo uma quantidade de projetos. Esses projetos eram colocados, eram 

avaliados a nível central e rediscutidos com eles. Se estavam aprovados se antecipavam os 

recursos em um trimestre. Só que existia um cronograma que eles tinham que cumprir. Se 

esse  cronograma não fosse cumprido... Ao cabo de 3 meses eram avaliados, digamos, o 

cronograma, as atividades e os recursos que eles tinham utilizado. Se não tinham utilizado 

os recursos e o cronograma não estava cumprido, não se entregava o segundo trimestre 

antecipado e se rediscutia de novo.  

Isso gera, com esses recursos marginais, gera uma quantidade de programas. Você tinha, 

por exemplo, centros de saúde que identificavam problemas de cardiologia, tinham 

cardiologista e estava faltando um estetoscópio, estava faltando um eletrocardiógrafo. 
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Então, não estavam operando porque estavam faltando coisas menores; então, provia 

elecardiógrafo, estetoscópio. Se fazia um programa: quanta população iria atender e como 

ía fazer. Surgiram programas muito bonitos, não quero falar daqueles menores. Por 

exemplo, tínhamos um lema: “Aí, onde está o ferroviário trabalhando em um ramal, aí tem 

que estar a obra social dando serviços”. Então, se criou um trem sanitário para pegar um 

ramal disperso, de população ferroviária dispersa, que não foi feito só  para a população 

ferroviária mas para toda a população da área, no norte argentino. O sindicato dos 

ferroviários recondicionou em horas - com empresas ferroviárias que tinham dirigentes 

sindicais - 2 vagões de trem, um para dormitório e outro com radiologia, laboratório, 

odontologia, com ar condicionado, com todo um sistema que era novo porque com a 

vibração do trem o aparelho não podia funcionar , ia quebrar o equipamento odontológico. 

Então, os mesmos sindicatos fizeram estudos e nas oficinas ferroviárias foi feito 

gratuitamente o recondicionamento. Nós dávamos equipamento, que eram equipamentos 

ociosos em outras  áreas e eles montavam o trem. E nós contratávamos, naquela época, 

residentes e tínhamos montado um sistema - estou lembrando de uma das coisas mais 

bonitas - no qual esses 2 vagões eram enganchados na programação regular da ferrovia, a 

esses ramais, e ficavam uma semana ou, dependendo da quantidade de pessoas, ficavam 

um período de tempo localizados na via norte e aí atendiam toda a população da área nos 

pequenos povoados. Atendiam os ferroviários e atendiam o resto da população, a um nível 

de medicina de alta qualidade, de alta qualidade. Tinhamos laboratório, radiologia, tudo 

auto-suficiente. Diante da possibilidade de uma necessidade de encaminhamento, a gente 

tinha reaparelhado um hospital, no fim do ramal, para dar plantão e fazer atendimento 

dquelas coisas que surgissem e que requeressem mais complexidade; bastava que o médico 

desses vagões sanitários autorizasse o translado, que o ferroviário transladava 

gratuitamente qualquer pessoa da população. E tínhamos montado, nesse hospital, o 

atendimento gratuito a toda a população independentemente que fosse ferroviária ou não.  

Aí surgiram outra quantidade de projetos. Por exemplo, o ferrocarril tem  uma espécie de 

carro a gasolina para reparar as vias. Esses carros a gasolina vão reparando vias e vão 

passando onde estão os pequenos grupos que fazem a manutenção das vias férreas. Uma 

enfermeira bolou um programa de atendimento materno-infantil periódico através da 

utilização disso. Ela só precisava de uma caixa para atendimentos menores para fazer 

vacinação e dos alimentos que a gente tinha que distribuir. Então, tinha uma periodicidade, 

como se fosse uma ronda sanitária. A ronda sanitária feita através da via do ferrocarril. E 

aí foram surgindo uma quantidade enorme de projetos, de pequenos projetos,  que tinham 

outra condição: participação e atenção; e montamos também um grupo de co-gestão a nível 

dos hospitais. A gente atacava, por um lado, a cobertura, a necessidade da cobertura e, por 

outro lado, digamos, como ía ser a gerência dos serviços. Eu lembro anedotas... Eu tinha 

saído do Ministério precisamente por uma atividade mais ou menos... Então, no mês de 

janeiro, um velho companheiro me fala: “Mario, quando é que você vai parar? Você saiu 

de um lugar para ficar quieto, não levantar a cabeça de novo e voltou de novo a fazer 

bagunça aqui. De novo está em evidência, criando... Tudo bem, tudo bem, a gente entrou 

nessa...”. Aí criamos grupos de medicamentos com gente que foi demitida da universidade. 

Criamos um grupo para fazer o vade-mecum único dos ferroviários. Tinha toda uma tarefa 

de longo prazo também. Contratei de novo Leopoldo Halperin e Celia para discutir e fazer 

um projeto de co-gestão e participação sindical na condução de serviços; contratamos gente 

demitida da universidade para fazer um vade-mecum único e as compras de medicamentos. 
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Era como se a gente estivesse implementando a reforma sanitária dentro de um micro-

ambiente... Obviamente, no mês de maio de 75 começou uma denúncia de minhas ligações 

políticas históricas e uma pressão forte para parar o projeto. Eu me lembro, à noite, 7 horas, 

me liga o Vice-Presidente: “Mario, tenho que falar com você. Não sai hoje, fica no 

trabalho”. 

 

NB - Vice-Presidente do Sindicato? 

 

MH - Não. Vice-Presidente da Obra Social. Eu trabalhava muito mais ligado a ele, 

independente do Presidente. Eu tinha apoio dos dirigentes sindicais e do vice-presidente. 

Obviamente, tinha oposição dos setores de direita dentro da obra social e tinha oposição da 

burocracia técnica da obra social. Essa obra social tinha 20 centristas - 20 centristas - e não 

acontecia nada. São duas oposições.. Então, me ligou um dia e disse: “Mario, tenho uma 

pressão do Ministério de Bem Estar Social - onde estava Lopes Rega - de demitir você, de 

parar. Tem uma denúncia do serviço de informações”. Eu voltei para casa deprimido paca, 

aí fui jantar com a Susana, ver o que a gente fazia e no dia seguinte voltei ao Joaquim: “Eu 

gosto muito de você, mas eu não vou topar essa. Já basta. Tem uma denúncia, você como 

Vice-Presidente solicita a denúncia por escrito e a fundamentação da denúncia e que me 

demitam. Eu não vou parar isto, vou continuar até que me demitam. Eu já não assumo mais 

sair nestas condições. Aí foi mais ou menos paralisada a denúncia, mas significou também 

dizer: “Mario, teus espaços, independentemente do golpe militar de 76, cada vez são mais 

restritos”. E aí eu comecei a preparar a saída para o Brasil. 

Além disso existia outra coisa, também contei aqui, a crítica da burocracia. Quer dizer, 

num momento, quando a gente começou com o programa, a burocracia estável - a Gerência 

de Atenção Médica, a Gerência de Programas Especiais - da qual muitos haviam sido meus 

alunos na Escola de Saúde Pública, começou a ficar realmente sem espaço. Quando a gente 

começava com algum projeto pensavam que ía fracassar: “Isto não vai dar certo, não vai 

acontecer nada”. Só que algumas coisas marcam como vai  mudando o poder institucional: 

o telefone do interior passou a não chamar mais nessa Gerência, mas no Setor de Políticas 

e Estratégias e aí começaram a ficar apavorados. Já não era “preciso tal coisa”, “não está 

funcionando o programa”, senão que agente dava resposta em outra área. O telefone 

começou a chamar demais nesta área.   

Isso vai dar numa crise a curto prazo porque ninguém está ligando para o setor burocrático. 

Eles forçaram uma reunião de dirigentes sindicais e da Presidência. Tinha um conselho 

administrativo, e me lembro, fizeram críticas ao método: que eles tinham examinado os 

programas e que isso não era programação séria, e que metodologicamente não estava 

correta. Questionavam a linha que a gente havia colocado a nível das unidades. Aí, fui um 

pouco paranóico ou soberbo - eu tinha uma excelente formação metodológica e muitos 

deles tinham sido meus alunos. Então, quando acabaram de falar, disse: “Muito bom. Quem 

de vocês, quem de vocês acha que tem melhor formação metodológica que eu?”. Grande 

silêncio. Entäo: “Qual de você pode me ensinar metodologia? Quero deixar isso claro: eu 

sei como se faz. Só que não quero fazer do jeito que vocês estavam fazendo. E não vou dar 

ênfase ao metodológico e sim ao que significa mudança”. Aí, começamos a discutir em 

outras condições.  Obviamente, ganhei o apoio dos sindicatos e continuei o projeto. 

Então, tinha permanentemente a pressão da burocracia. Era um projeto que estava 

demonstrando que você tinha 30 ou 40 funcionários e  não acontecia nada e, por outro lado, 
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com recursos escassos e mobilizando setores da periferia dos serviços e não da burocracia, 

as coisas podiam operar diferente. Obviamente em 76 isso tudo morreu, não ficou nada, 

nem as sombras. Só quando eu voltei em 85, tive a satisfação de passar nos Ferroviários: 

“Mario, ainda recordamos Políticas e Estratégias, foi o melhor momento que teve essa 

instituição...” Permitam a imodéstia e a paranóia, foi o melhor momento que teve esta 

instituição, de trabalho, digamos, criativo e de mudança, né? 

 

JA - Você saiu desse trabalho nas obras sociais e veio para o Brasil?     

 

MH - Claro. Aconteceram duas coisas quando a gente estava fazendo o trem no  mês de 

julho, foi 20 de julho... A oficina ferroviária estava fazendo aquela transformação do trem. 

Além das pressões políticas, prévias, tanto no Ministério como na obra social, estava em 

Tucumán e me lembro que aconteceu aquele “Rodrigazo”. O Ministro de Economia de 

Isabel e de Lopes Rega, aumentou as tarifas do Estado - gasolina, preços - autorizou o 

aumento de preços e tudo, e não queria aumentar salários: conter os gastos públicos e não 

aumentar o salário dos trabalhadores. Isso significou uma mobilização de bases 

trabalhadoras que fizeram uma manifestação, um comício na Praça de Maio, à revelia da 

condução sindical que estava mais ou menos compactuando com Isabel e com Lopes Rega. 

Eles tiveram que assumir , a CGT teve que assumir a mobilização.  

Estava em Tucumán, e ficou claro que, depois de 45, era a primeira vez que a Capital 

Federal se mobilizava e paralisava o país. Eu voltei para Buenos Aires, me lembro que falei 

com Floreal Ferrara e outros companheiros: “A partir de hoje a gente vê um golpe militar. 

Nem Isabel nem Lopes Rega controlam mais. A repressão operava com  o controle da 

classe trabalhadora. No momento em que a classe trabalhadora  se mobilizou acabou a 

brincadeira. A partir de hoje começa a gestar-se um golpe neste país que vai ser bravo”.  

E a partir desse momento - com certa percepção do problema e das críticas de pessoas 

dentro dos ferroviários - eu acertei duas coisas: uma foi uma consultoria da OPAS, através 

de João Yunes, para o Brasil, em 75, setembro de 75; e a segunda coisa, eu fiz para esse 

Vice-Presidente, que ía ficar pendurado. Era uma grande figura, um cara realmente 

comprometido, que não tinha formação de saúde. Preparei a saída dele para fazer um 

mestrado em medicina social no México, e ele saiu junto com o golpe - saiu em março de 

76. Eu encontrei com ele agora, ele falou: “Mario, tua previsão foi cumprida, eu saí em 

março - em 1o de março de 76 - e 26 de março eu estava demitido e estava perseguido em 

ferroviários”. 

 

NB - Como era o nome dele, Mario? 

 

MH - Joaquim Bobicio. Então, eu fui armado. “Bom, você vai ficar em situação crítica, 

isto não vai dar”. Aí pedimos, com os contatos que a gente, tinha uma solicitação de bolsa 

da OPAS. Ele foi para o México e ficou 2 anos fazendo mestrado. Fui preparando um pouco 

a saída antecipada, com uma situação crítica, não era só de sobrevivência econômica, mas 

de sobrevivência física. Isso já acontecia... Estava falando hoje no “Falcon verde”. A gente 

ficava pensando todo dia: “Se baterem na porta, para onde é que a gente vai?” 

 

NB - Você sentiu essa perseguição mais de perto... 
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MH - A perseguição de perto era que me controlavam a presença física na sala; vou 

trabalhar em outro lugar e vem uma denúncia. 

 

JA - Já era um clima crescente de... 

 

NB - E a presença do “Falcão Verde”, em si? 

 

MH - Não, não, não sei se era por mim ou por outra pessoa, mas o clima não era fácil, não 

era fácil. A gente continuava as atividades políticas independentemente das outras 

atividades, ligado a setores que não eram afins com Lopes Rega. Estava se disputando o 

poder. Era óbvio que a gente podia estar nessa lista   a qualquer momento... 

 

JA - Então, você veio para o Brasil através dessa consultoria da OPAS, que foi conseguida 

através do Yunes. Yunes foi tua... 

 

MH - Claro, quando eu vi a situação muito crítica liguei para o meu irmão Yunes e falei: 

“Yunes, eu tenho que sair daqui pelo menos por 3 meses para ver o que acontece”. 

 

RG - Você tinha ido ao Chile uma vez, rapidamente. Isso teve alguma importância para 

você? 

 

MH - Não, não. Minha história é muito complicada, tem idas e voltas. Quando Mario Testa 

sai do Centro  Panamericano de Planejamento do Chile , o diretor do Centro, que hoje é 

Vice-Diretor da OPAS, Tejada, esteve aqui no Brasil, ele me fez uma proposta de entrar 

na OPAS como consultor permanente. Obviamente, pela situação política argentina eu não 

ia sair para ser consultor da OPAS, não tinha interesse nenhum. Assim, rejeitei a proposta, 

não aceitei entrar no Centro Latino-Americano de Planejamento.  

Como não aceitei, me colocaram para montar um curso latino-americano de sistema de 

informação, que era coordenado pelo Centro Latino-Americano de Planejamento. Isso 

aconteceu em julho de 73. 

Era uma proposta simpática do ponto de vista econômico, realmente... Me contrataram para 

ser coordenador desse curso; passava um mês no Chile e um mês na Argentina com um 

salário de consultor internacional. Programava um curso na Argentina com salário de 

consultor internacional. Por tanto não deixava...  

Só que naquele momento, acontece essa divisão de poderes e nas eleições internas, o setor 

progressista do peronismo fica com a província de Buenos Aires, Cordoba e Salta - 3 

estados. Faz-se uma convocatória dos setores que tinham trabalhando em Conselhos 

Tecnológicos, os melhores quadros técnicos, para trabalhar na província de Buenos Aires. 

Então, eu rejeito a segunda proposta de assumir a coordenação do curso porque, 

obviamente, tinha uma tarefa a cumprir nesse Estado, na cidade que ficava a 80 quilômetros 

de Buenos Aires, a cidade de La Plata. 

Só que me comprometo a ficar uma semana, em 73, para dar as grandes linhas do curso, 

como fazer o curso, e não aceito a proposta de consultoria. No dia que estou viajando de 

avião para o Chile, o Cámpora se demite e assume Lastiri, que era cunhado de Isabel. 

Cheguei ao Chile e os companheiros: “Não, isto não vai dar, não tem sentido. Por que não 

assume? Por que não fica? Realmente a província de Buenos Aires não vai dar”; “Eu sei, 
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eu sei que não vai dar, só que não posso deixar de fazer aquelas coisas que tenho que fazer”. 

Então, não aceitei essa consultoria.  

Voltei e trabalhei até o mês de agosto. Nunca fui designado. A primeira pressão sobre 

Videgain, o governador da província de Buenos Aires - como se fosse o Estado de São 

Paulo, do ponto de vista do produto bruto - foi o pedido de 3 cabeças: a do Secretário de 

Planejamento, onde eu trabalhava a cargo da área de saúde; a do Ministro do Bem Estar 

Social , Floreal Ferrara; e do Sub-Chefe da Polícia, Trosler, que dois meses depois foi 

assassinado na rua. 

 

RG - Como era o nome dele? 

 

MH - Trosler, Julio Trosler. Obviamente, passei 3 meses sabendo que a gente não tinha 

possibilidade nenhuma, mas também não podia falar. “Veja, tive uma proposta bonita e 

vou sair porque isto não vai dar certo”. Eu sabia que a gente ía ao matadouro a curto prazo. 

Tinha que assumir a tarefa. Então, fui ao Chile convocado pelo Centro Latino Americano 

de Planejamento. Quer dizer, eu tinha todas as razões, sem deixar de perceber o que ía 

acontecer. A gente não poderia... 

 

NB - Essa sensação que você teve do golpe você acha que era um sentimento mais 

generalizado da sociedade? 

 

MH - Veja, a partir de outrubro era “crônica de uma morte anunciada”. A partir de outubro 

já estava claro. Não se falava se ía haver ou não ía haver golpe; se falava quando ía ser. A 

partir de outubro de 75 estava claro, era claríssimo. Era claríssima a intervenção dos 

militares, seu avanço e quando íam tomar o poder. Isso ficou claro para toda a sociedade. 

Não era um acaso. Tanto assim que se falava que o golpe ía ser dia 3 de fevereiro, 3 de 

janeiro, ou 7 de janeiro. Aconteceu isso... Todo mundo sabia. Era um Garcia Marques, era 

a “crônica do golpe anunciado”. Só faltava o momento em que eles decidissem fazer. O 

deterioro de Isabel já era total, não tinha nenhum controle da situação. A inflação era alta, 

tinha descontentes no sindicato, não controlava mais. A figura dela estava liquidada. 

Vamos andando. 

 

JA - Então, você vem para o Brasil com essa consultoria da OPAS. Bem, você resolveu o 

teu problema de sair da Argentina. Agora, você veio a convite do Yunes. Yunes estava 

aonde? 

 

MH - Yunes estava como assessor de Paulo de Almeida. Estava Seixas de Secretário Geral 

e Yunes. Eu vim para um programa no qual Yunes estava interessado: o programa materno-

infantil. A OPAS tinha montado um modelo de avaliação, de acompanhamento e de 

acompanhamento da decisão do programa materno-infantil. O que caracteriza minha 

passagem pelas instituições é não aceitar determinadas regras de jogo prévias. 

Então, fui para assessorar sobre programa materno-infantil e acabamos discutindo o 

programa nacional de informatização do Ministério da Saúde. Aí estava José Carvalheiro, 

de Ribeirão Preto, a cargo de desenvolver o sistema de informática, e a gente fez uma 

proposta de um sistema de informática nacional; e no mês de novembro de 75 se fez a 

primeira reunião nacional para assentar as bases de um programa de informática, que 
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também não aconteceu. Hoje continua sendo, digamos, a linha reitora aonde está Silvam - 

ele participou - o atual diretor de informática do Ministério. Mas foi muito devagar, 

continuavam fazendo as pequenas coisas. Aí fiquei 3 meses. Carlyle estava a cargo do 

GAP, como se chamava naquela época o PREPS, e me fizeram uma proposta - Seixas , 

Carlyle e gente da OPAS - de assumir a parte de planejamento de administração da OPAS 

em Brasília. Aí, a gente reestruturou toda a assessoria de Brasília, o escritório de Brasília 

da OPAS... 

 

NB - Que foi, Mario? 

 

MH - Não, estou pensando. Provavelmente naquela oportunidade Carlyle, que estava no 

PREPS, ía passar como Secretário Geral, uma espécie de secretário geral ou secretário de 

planejamento do Ministério. Então, se montava toda uma estrutura de apoio na OPAS para 

dar suporte, digamos, à parte de desenvolvimento de planejamento. E me fizeram a 

proposta de assumir isso. Há um convite da OPAS, só que quando esse convite chegou à 

Argentina... Aí eu fiz uma coisa, já em dezembro me demiti dos ferroviários, aluguei minha 

casa, para vir assumir essa proposta no Brasil. Não tinha dúvida que tinha que sair da 

Argentina. Dezembro de 75. Antes do golpe. Para ter uma idéia do nível de controle que 

existia aí, houve uma pressão do Ministério para não contratar, quando souberam que 

existia a possibilidade de me contratar. Já não trabalhava mais para o Ministério, era um 

técnico que estava no ar. Eu já tinha o telex da OPAS, passagem disponível, contrato 

pronto. O Diretor da OPAS era Acuña, um cara, realmente, ligado mais aos interesses 

próprios e à direita do que à... 

 

Fita 4 - Lado B 

 

RG - Quer dizer que você veio para o Brasil e voltou para a Argentina, é isso? 

 

MH - Vim para o Brasil, voltei para a Argentina. Aí foi, como estava comentando,  a 

situação insustentável no ano de 75. Tão insustentável era que, praticamente, a OPAS faz 

tudo para me contratar a partir de fevereiro de 76. Quando já está tudo pronto - minha casa 

já está alugada, me demiti do trabalho - a OPAS volta para atrás e fala que precisa de 

autorização do Ministério para contratar um técnico nacional que podeia ser necessário ao 

país. Obviamente havia me demitido no Ministério, não tinha nenhum espaço para 

trabalhar. Obviamente, a resposta foi de que não podeia ser contratado, Então fiquei sem... 

 

JA - A autorização era do Ministério da Argentina? 

 

MH - Ministério argentino. O Ministério argentino diz que não podia ser que a OPAS 

contratasse técnicos sem intervenção do Ministério. Estava claramente deliberado para eu 

não ser contratado e ficar com outra exposição de risco. 

 

NB - Você falava desse presidente, o Acuña? 
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MH - O Acuña, Diretor da OPAS. Claro, o Diretor da OPAS faz essa consulta. Outra 

história tem a ver com a OPAS. Aí eu chego ao Brasil em fevereiro de 76, sem contrato da 

OPAS e vou para a casa do Yunes... 

 

RG - Aí você chega por conta própria? 

 

MH - Por conta própria. 

 

NB - E Susana e filhos? 

 

MH - Tudo, com Susana, tudo, tudo. Vou para Brasília, para a casa do Yunes. Aí o Carlyle 

consegue, digamos, a conexão com Montes Claros. Aí me diz “Montes Claros está 

esperando, precisa de uma pessoa e você pode dar apoio”. 

 

JA - Aliás, essa experiência da OPAS você acha que era  meramente burocrática ou foi 

uma tentativa para inviabilizar... 

 

MH - Porque a OPAS, a OPAS... Depois tem um segundo reflexo.  Quando estou 

trabalhando em Montes Claros, acontece o golpe militar em março. O compromisso que eu 

tinha com o chefe de escritório da OPAS, o representante era Bressani - um pernambucano, 

um peruano que mora em Pernambuco... O compromisso de Bressani, o compromisso de 

Carlyle e todo  o acerto, no Brasil, eles voltam a forçar a possibilidade de eu ser contratado 

pela OPAS em maio de 76.  

O acordo com o diretor da OPAS chega a um ponto que a OPAS me dá um visto oficial 

como funcionário da OPAS, quando vence meu visto de permanência,  sem ainda ter 

contrato. Estava claro que eu ía ser contratado pela OPAS. O dia em que assumo - tinha 

uma reunião nacional - o Carlyle manda um telex - “É Mario, você tem que assumir”; “Mas 

ainda não chegou o contrato, e estou duvidando que esse contrato saia”; “Você participa 

na reunião, se eu mando um telex hoje falando: Doutor Hamilton assume cargo 

representante consultor Brasília, acelerar o trâmite oficina de pessoal?”; “Sim, se você faz 

um telex, assumo”.   Carlyle faz um telex e a resposta que ele recebe 24 horas depois é que 

não se deve contratar o Doutor Hamilton. Estava em duas línguas, em espanhol e em inglês. 

Novamente o Acuña tinha consultado o governo argentino e o governo argentino havia 

colocado que se eu fosse contratado, ía fazer uma denúncia e ía sair da Organização 

Internacional e etc. 

 

NB - Mas essa consulta à Argentina teria que ser feita? 

 

MH - Não, em absoluto. Era uma consulta feita por razões de apoio político. Não estava 

no país, estava no estrangeiro, era argentino mas não tinha nada a ver com o Ministério da 

Saúde.. Não, não, isso era claro! E um ano depois, quando estava na PAPPE chegaram 

funcionários da OPAS: “O que é preciso para apoiar Caruaru e  Montes Claros, aqueles 

projetos?” Me lembro Maneco Ferreira: “A contratação de Mario como consultor” Maneco 

Ferreira chefiava a PAPPE.  “Bom, perfeito - anotavam em um papel - consultar o doutor 

Mario Hamilton, perfeito”.  Eu deixei falar e depois: “Vocês   realmente acreditam que o 

Sr. Acuña vai me contratar? Eu não acredito”. Então eu coloquei claramente que estavam 
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fazendo um blefe falando que sim,  que eu ía ser contratado. De fato, eu não fui novamente 

contratado.  

No meio disso, em 76, Juarez - o cara que depois foi Secretário de São Paulo - que estava 

trabalhando com Paulo de Almeida, viajou para Genebra para uma reunião do Conselho da 

OMS. Chega à reunião do Conselho da OMS e a delegação argentina faz uma denúncia 

que existia um Doutor Mario Hamilton, que estava trabalhando em Montes Claros e 

alertava eles sobre minha militância política na Argentina e o perigo que significava para 

o Brasil ter uma pessoa da minha característica.  

Isso em algum momento me favoreceu... Estava em Montes Claros e Seixas - eu admiro o 

Seixas -  mandou me chamar, ligou para casa e disse: “Susana, quando Mario chegar de 

Brasília quero falar com ele”. Seria o mês de abril ou maio, devia ser abril, o Conselho da 

OPAS, da OMS se junta mais ou menos em abril. Aí cheguei e fui ver o Seixas na Secretaria 

Geral, e: “Bem, Mario, você apesenta todos os papéis”... 

 

JA - Seixas era o Secretário Geral... 

 

MH - Seixas era o Secretário Geral. “Mario, você apresenta todos os papéis para fazer tua 

residência”; “Não, Seixas, eu não sei, que a residência, que...”; “Mario, você vai ter que 

ficar aqui com essa denúncia. Você apresenta os papéis e eu vou tirar tua residência”. E 

realmente me obrigou a apresentar os papéis para a residência, foi uma sorte. E realmente 

fez tudo para que a residência saísse. Saiu em 6 meses, naquela época não saía tão 

facilmente. Tirou minha residência e da Susana e exigiu de Juarez ,que não era tão amigo 

meu, o silêncio absoluto, que não corresse isso no Ministério. Então tirou minha residência 

naquele momento. Era o mês de outubro, mais ou menos setembro ou outubro, e o Yunes 

foi para a reunião da OPAS, do Conselho da OPAS no México, e voltou a acontecer a 

mesma coisa: denúncias da delegacia argentina, incorporaram a Susana. Digamos, existia 

um tipo de perseguição clara em 73/74/75 e esta se agravou, se multiplicou por “n” vezes 

em 76. E a atitude do Acuña que foi permanentemente de fazer consultas para fazer boa 

letra para o voto argentino. Outro dia, eu estava falando com um funcionário da OPAS, 

que vou ter que mandar uma carta, um ofício, agradecendo ao Acuña aquele favor que ele 

me fez. 

 

JA - Que a OPAS é uma instituição muito cautelosa... 

 

MH - Não, não, não só muito cautelosa. Só não teria me permitido viver no Brasil como 

eu vivi e integrar-me no Brasil como me integrei. Teria ganho mais   dinheiro mas... 

 

NB - Você dizia que pediu tua residência. Como é que foi esse processo? Você conseguiu? 

 

MH - Consegui em 77,  em princípio de 77 saiu 

 

NB - Foi uma sorte, por quê? 

 

MH - Foi uma sorte porque, realmente, é uma faca de dois gumes. Por um lado, existe a 

pressão para te prejudicar e, por outro lado, existe aquele que realmente resolvia o 

problema, que foi Seixas. Depois, realmente, quando a gente questiona Seixas, eu... Tenho 
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boas lembranças dele, porque realmente era uma pessoa que não tinha porque, digamos, 

arriscar-se para conseguir minha residência e a de Susana. Inclusive, existia uma denúncia 

ao governo brasileiro. 

 

RG - Ele era um técnico? 

 

MH - Seixas era um técnico do Ministério. Foi secretário de habitação com Franco Montoro 

e está trabalhando no PMDB de São Paulo. 

 

JA - Mario, então, nessa época, principalmente, tem no Ministério um grupo de pessoas, 

Yunes, Carvalheiro, Carlyle, Seixas, que acabam viabilizando sua vinda para o Brasil, 

apesar da resistência da OPAS. 

 

MH - Apesar da resistência da OPAS. Carlyle joga um papel fundamental... 

 

JA - Carlyle estava no PREPS? 

 

MH - Carlyle estava no PREPS.. 

 

JA - E Carvalheiro? 

 

MH - Carvalheiro estava de assessor do ... 

 

JA - Ministro. 

 

MH - Aí tem outra história. Na segunda oportunidade, em maio, quando já estava 

contratado pela OPAS,  acontece, depois da reunião de Montes Claros em abril,  que Nina 

Pereira Nunes me convida para desenvolver o planejamento na UERJ, para me contratar 

na UERJ, para começar os cursos de planejamento na UERJ. 

 

RG - Esse é o teu primeiro vínculo com o Rio de Janeiro? 

 

MH - Não, não, já tinha vínculo com Arouca, no PESES, que estava se desenvolvendo. 

Quando trabalhei em 75, Arouca estava trabalhando também no grupo do Carlyle. Ele 

montou o PESES a partir de dezembro de 75 e eu já tinha estado aqui no Brasil. 

 

JA - Tem uma pergunta que eu comecei a fazer e não terminei. Tem esse grupo de pessoa, 

Yunes, Carvalheiro, Carlyle, Seixas e tal, que estão viabilizando sua vinda para o Brasil 

apesar da resistência da OPAS. Você acha que esse grupo de pessoas está fazendo esse 

esforço para sua vinda para o Brasil, fundamentalmente por uma questão de solidariedade 

pessoal com você, ou eles têm um projeto, uma proposta de reorganização do sistema de 

saúde no qual eles acham importante a tua presença, a tua colaboração? 

 

MH - Eu te diria as duas coisas. Passa pela solidariedade, amizade pessoal e passa pela 

formação técnica. Yunes passa muito pela amizade pessoal e também eu era um  técnico 

razoável. Não estáva fazendo, digamos, só um favor para um amigo. 
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JA - Mas, reconhecendo sua competência  e a amizade, você acha que eles, nesse momento, 

estão com uma intenção de fazer alguma coisa, de mexer? Fazer alguma coisa renovadora 

que eles acham que voce... 

 

MH - Não, de Carlyle eu diria muito mais área de planejamento. Carvalheiro sai 3 meses 

depois, volta para Ribeirão Preto. Já estava cansado da burocracia, não aguentava o 

Ministério. Quer dizer, Yunes não, Yunes realmente tentava fazer alguma coisa no 

Ministério, muito mais enquanto eficiência, melhorar os programas. Não estava se 

pensando em nenhuma transformação.  

Agora, Seixas, é uma pessoa bastante aberta. Não estou te falando de Yunes, que é amigo 

pessoal, eu morava na casa dele. Com Seixas, a gente tinha discussões sobre política 

sanitária, organização dos serviços, nas quais discrepávamos; mas Sexias reconhecia um 

pouco, digamos, e ouvia falar e discutia. Naquele momento o que se estava falando no 

Ministério era aquela famosa lei... número seis mil...? 

 

JA - 6.229? 

 

MH - 6.229. Então, era a dicotomia entre a medicina individual e a medicina coletiva, 

dividir a previdência; colocar a saúde coletiva no Ministério e a previdência com atenção 

médica. Seixas queria montar o PIASS. Nas longas discussões que eu tinha com ele, ele 

queria montar o PIASS que era a regionalização da epidemiologia e do saneamento e deixar 

a atenção médica, digamos, para o INAMPS. E eu já estava trabalhando em Montes Claros. 

Em 78, quando fracassa a implementação desse modelo, o modelo PIASS passa a ser 

Montes Claros. Naquele momento, se colocava aumentar a eficiência do Ministério na 

saúde coletiva. 

 

NB - Vou retomar um pouquinho o que a Rose falou antes de você prosseguir, Jaime. É 

que você disse que já tinha contato com o Arouca. Já tinha passado pelo Rio de Janeiro? 

 

MH - Claro! Não, Arouca sai de Campinas em 75, acho que também por razões de política 

e passa a trabalhar com o grupo do Carlyle. Ali, ele trabalha 3 meses e depois passa para a 

Escola de Saúde Pública para coordenar o grupo PESES. Aí estabelecemos uma grande 

amizade com Sérgio, porque a gente morava em Brasília, perdido nessa selva de cimento 

e asfalto. Pela noite nós íamos a um bar que se chamava “Estalão”, que nós denominávamos 

Bataclã. Era  um bar - eu não sei se hoje continua, estou te falando de 75 - no setor de 

hotéis, de semi-prostituição, digamos, prostituição de alto luxo. E com Sérgio ríamos 

porque ficávamos até altas horas da madrugada bebendo chopinho e depois saíamos 

andando 8 quilômetros até a superquadra 316.  Eu me lembro que falávamos que as 

prostitutas e os caras do Estalão, aliás Bataclã, falariam: “O que fazem esse careca e esse 

louro bicha, que estão toda a noite falando aqui”? E nós falávamos de saúde pública e 

discutíamos projetos e coisas e, praticamente, a gente ficava louco. Quer dizer, uma cidade 

que não tem esquina, que não tem botecos, não tem.. Então, ficávamos até altas horas da 

noite. Saíamos do trabalho e ficávamos ali até 2, 3 horas da manhã. 

 

NB - Só tem uma coisa que não entendi, o que é que o Arouca fazia em Brasília? 
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MH - Isso vocês podem perguntar a Arouca quando entrevistarem ele. Arouca teve que sair 

de Campinas. Aí o Carlyle o convida. Por essa capacidade de Sérgio, inquestionável, ele 

podia aportar  nesse grupo e também por solidariedade ao Sérgio, por ele estar no ar, né? 

 

JA - Grupo GAP? 

 

MH - Grupo GAP hoje, naquela época era PREPS. Agora se chama GAP. E o Sérgio 

participou 3 meses definindo um projeto novo, definindo o projeto e depois não aceita ficar 

em Brasília e vem montar o PREPS. 

 

RG - Vocês chegaram a trabalhar juntos ou vocês estavam apenas na mesma época lá? 

 

MH - Não, estávamos na mesma época. Só que a gente discutia, naquela época estávamos 

discutindo sistema de informação. Tinha um grupo e discutíamos o que era o PREPS e 

discutíamos saúde pública em geral e política.  

 

RG - O que era esse PREPS, você pode dizer para a gente? Acho que ele não está na minha 

lista de siglas. 

 

MH - A gente ficava sábado e domingo sem saber o que fazer. Aí no sábado e domingo 

montávamos um programa: “Vamos almoçar em Anápolis. Vamos almoçar em Goiânia”. 

Pegávamos o carro do Carvalheiro - um Corcel novo - fazíamos o grande programa que 

era sair às 10 horas da manhã, fazer 200 quilômetros, comer um bife à milanesa e voltar às 

4 horas da tarde, para não ficar em Brasília, vendo a cara,  sentados, sem saber o que fazer. 

 

JA - Isso é comum em Brasília? 

 

MH - Outra vez programamos uma viagem a Ribeirão Preto, numa sexta-feira. “Vamos a 

Ribeirão Preto?”; “Vamos a Ribeirão Preto”. 

 

NB - Mas esse PREPS, era o quê? Era o que estava existindo em termos de... 

 

MH - O PREPS era um programa de preparação estratégica de recursos humanos, que se 

iniciou assim, depois foi evoluindo. Eu acho que o Carlyle o montou com o seu regresso 

aqui, para ficar ligado à OPAS... 

 

NB - Carlyle era da OPAS? 

 

MH - Carlyle era da OPAS e ficou com a OPAS. Montou esse projeto que, digamos, saía 

um pouco da burocracia e dava um aspecto de trabalho. Montou um grupo, inicialmente, 

com Isabel, enfermeira de Pernambuco representando o Ministério, com Danilo, Francisco 

Salazar. Depois foi se incorporando Pellegrini e Cesar Vieira no grupo PREPS. Depois, 

com a saída de Carlyle, passou a ser o grupo GAP, que funciona como uma espécie de 

escritório de alternativa ao escritório da OPAS aqui. Tem mais capacidade de decisão e de 

articulação do que o próprio escritório da OPAS. É uma espécie de... 
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JA - PREPS é um programa de preparação de pessoal? 

 

MH - Preparação Estratégica de Pessoal em Saúde, PREPS. 

 

JA - O que o PREPS propunha?  Você tem idéia? 

 

MH - Naquela época, era a formação de pessoal em larga escala, pessoal técnico e médio 

através da relação com a formação profissionalizante e o pós-técnico e montar por todo o 

país um projeto de larga escala, que nunca operou. 

 

RG - Mas teria vínculos com as escolas já existentes, no caso? 

 

MH - Teria vínculo.. Tanto assim que o PREPS, pela referência que eu tenho, foi discutido 

originalmente com Vidal, um peruano, que é representante da OPAS em Buenos Aires. 

Originou-se na Escola de Saúde Pública, depois passou a ser assumido por esse grupo de 

Carlyle, era a preparação do pessoal técnico. 

 

JA - Mas dentro desse espírito que você dizia que dominava o Ministério, de que o 

Ministério devia se restrinir às ações de saúde pública, dentro do espírito da lei 6.229. 

 

MH - É, o espírito da lei 6.229. 

 

JA - Dessa lei do sistema nacional de saúde. 

 

NB - Vamos voltar um pouquinho. Contar alguma coisa cronológica... 

 

MH - Vocês me perguntaram alguma coisa, aí surgem outros personagens, outras histórias, 

a gente vai andando... 

 

NB - A gente dizia que você chegou ao Brasil, foi morar em Brasília e agora eu queria 

saber sobre Montes Claros. Como é que surge esse primeiro trabalho efetivo, a partir de 

Brasília? 

 

MH - Claro, digamos, existia... 

 

NB - Existia uma coisa anterior. Tudo bem. 

 

JA - Quando você chega a Brasília, qual a sua impressão sobre o sistema de saúde do 

Brasil? Como é que você acha que estava a coisa, por comparação com tua experiência na 

Argentina, o  conhecimento de outros países? Qual é teu diagnóstico inicial quando você 

está chegando aqui? Uma coisa já contou, que é esse negócio do Ministério da Saúde meio 

pré-histórico. 

 

MH - Tinha, digamos, o problema é que... quer dizer, eu mais que discutir... 
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NB - Pode falar mal, Mario. 

 

RG - Você ficou completamente inibido. 

 

MH - Não, não, não, não fiquei inibido. Sabe o que acontece? Em algum momento eu não 

tinha contato com aqueles setores do Ministério. Era óbvio que surgia a ineficiência do 

Ministério, a incapacidade, os programas não funcionavam. Isso era o óbvio conhecido, 

né? Eu tinha muito mais contato com Yunes, com Seixas, com Carlyle e discutia muito 

mais propostas do que diagnósticos da situação. Eu podia fazer um esforço histórico e 

dizer: “Se você tinha determinadas propostas era porque havia se dado determinado 

diagnóstico” Mas eu não fiz uma análise da situação, senão que discutia muito mais 

propostas para implementar. Então, era óbvio que o Ministério não funcionava e que a 

gente tentava tecnificar... Uma das críticas que faziam a Seixas, naquele momento, era a 

de ser um tecnocrata, queria tecnificar o Ministério, não tinha claro as políticas. Acho que 

isso é injusto, injusto. Tem que pensar na época em que ele estava e isso se corresponde - 

como falávamos os outros dias - com Geisel e com os recursos da área social. O Ministério 

começava a ter mais recursos, começavam a implantar-se políticas sociais. Como esse 

ministério se preparava para isso? Estava preocupado em ter uma área de planejamento que 

funcionasse, estava preocupado em que a OPAS desse apoio para a área de planejamento, 

estava preocupado com um sistema de informação; em montar uma estrutura que desse 

conta do papel que o Ministério deveria jogar no futuro. 

 

JA - Esse era o ponto mais baixo da história do Ministério. 

 

MH - Não é por não falar. 

 

NB - É a impressão e a adaptação. Agora deixa eu fazer um parêntesis na coisa e pegar um 

pouco a dimensão pessoal... 

 

MH - Acho que você se diverte mais com o que estou falando que... (risos)... contador de 

histórias. 

 

NB - Você é um excelente contador de histórias. Me diz aqui, como é que foi tua adaptação, 

da Susana e crianças? Como é essa adaptação a um país novo? O exílio, é essa a questão. 

 

MH - No início, quando você sai, na situação que nós saímos, eu não tinha o projeto de 

ficar no Brasil. A gente pensava que a coisa era por um período. Isso acontece na cabeça 

de muitas pessoas, né?  Você sai transitoriamente, mas vai voltar, vai voltar. Tanto assim 

que não fiz nada para ter a residência, nem pensava nos problemas legais. Se Seixas não 

me força naquele momento, eu provavelmente teria tido uma complicação séria para obter 

a residência, como acontece em outros casos. Você não  pensava nisso. Pensava que era 

uma coisa transitória. Com respeito à adaptação, a Susana tem um papel fundamental, né? 

A Susana tem uma característica da personalidade dela:  fazer um lar em qualquer lugar. 

Então, depois de 3 dias na casa de João, ia procurar plantas, plantar junto com os filhos um 

vaso de plantas, criar espaços comuns, procurar atividades que dessem a sensação de que 

nós.. Quer dizer, a Susana tem a virtude - tem ou tinha, pode ser que continue, a gente não 
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viveu de novo o mesmo problema - de criar a idéia de que o transitório não é tão transitório 

assim.. Então, criou todo um espaço de... 

 

RG - A Susana trabalhava naquela ocasião? 

 

MH - Não, não, Susana sai da Argentina, já tinha 3 meses sem trabalhar, havia se demitido 

do Ministério e passa, praticamente, um ano sem trabalhar. 

 

RG - Mas aí voces tinham muitos filhos pequenos, ela devia estar numa fase assim meio... 

 

MH - Tínhamos 4 filhos que ainda eram pequenos. 

 

JA - Eu queria fazer uma pergunta sobre isso. Nesse momento que você está vindo para cá, 

outras pessoas também vem junto com você, Chorny... 

 

MH - Claro, estava te comentando do convite da Nina Pereira Nunes para ir ao Instituto, à 

UERJ. Simultaneamente, quando a Nina me faz esta proposta, na reunião em abril sobre a 

análise do projeto, na apresentação do projeto de Montes Claros, eu já tinha uma carta de 

Chorny colocando a situação insustentável dele e a necessidade de sair, em abril de 76. 

Então, faço a proposta que em vez de ser eu, seja Chorny. 

Aí tenho o currículum de Chorny, se faz um acordo com Sérgio e Carlyle, fazemos a 

proposta de Chorny conjuntamente. Nina topa e Chorny vem em maio de 76 à UERJ. Só 

que já estava acertado que ía ser funcionário da OPAS. Acontece que uma semana depois 

ele fica sem a UERJ e sem ser funcionário da OPAS. Fica desempregado... 

 

NB - Pelo mesmo motivo que a OPAS... 

 

MH - Claro, o mesmo motivo que eu tinha te comentado. Além disso, tem uma situação: a 

PAPPE tinha um problema em Caruaru. Montes Claros havia apresentado o projeto, tinha 

o programa, deslanchava, começava a operar e, além desse projeto, com recursos do 

USAID, Agência Internacional de Desenvolvimento Americano - tinha outro projeto a ser 

desenvolvido em Caruaru, que não estava programado. Então, eles me convidam por uma 

semana para fazer a programação de Caruaru.  

Pedem ao secretário de saúde de Minas Gerais que me liberasse uma semana e a PAPPE 

me convida e me paga a passagem, uma diária e honorários importantes. Como estava já 

para ser contratado pela OPAS (risos) e a Susana estava praticamente recluída no lar, então: 

“Você não conhece Recife? Te convido a passar uma semana em Recife, em um bom hotel, 

com este dinheiro”.  Então gastei os últimos recursos e uma semana depois estava 

desempregado e lamentando haver gastado tudo o que havia ganhado pela PAPPE. “Na 

próxima semana a gente está contratado pela OPAS, bom, acabaram-se os problemas 

econômicos. Então vamos torrar!”. E fui para um hotel 5 estrelas em Recife e passei uma 

semana assessorando e tomando sol na praia de Boa Viagem. Só que quando regressei 

estava sem o emprego e sem o dinheiro (risos). 

 

NB - Antes da gente entrar no caso de Chorny, de como é que o Chorny resolve sua questão, 

eu volto a falar um pouquinho nessa coisa pessoal. Susana, plantando lá dentro de casa, 
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fazendo coisas do lar, criando um lar, dando a sensação que essa transitoriedade não seria 

tão transitória  - e não foi, né? - e, as crianças? 

 

MH - As crianças pequenas. Wanda não tão pequena. Wanda devia ter uns... ano  76... 

devia ter uns 13 anos. Como chegamos mais ou menos em fevereiro, Wanda entra na escola 

- 1o. ano do 2o  grau - muito jovem, em um colégio muito bom, CETEB, com dificuldade 

na língua. Mas eles primeiro me admiravam: “Ah, pai, como você entende o português? 

Como você pode falar com estas pessoas? A gente não entende nada, não sabe nada”. E eu 

brincava com eles: “Daqui a uns 3 meses vocês vão falar que sou um desastre falando”. 

Coisa que continuam falando até hoje, depois de 10 anos, e não de 3 meses.  

É uma adaptação muito veloz, muito rápida. As crianças pegam a língua na necessidade e, 

realmente, falaram o português rapidamente. Entraram na escola infantil. Wanda entrou no 

2o grau da escola, nesse CETEB, que era excelente e os filhos menores foram à escola da 

própria super-quadra. Então, no mês de março já estava todo mundo dentro da escola. Eles 

desciam do 5o  andar, onde a gente morava e tinham a escola aí mesmo... Então desciam e 

iam sozinhos. A integração dos garotos foi no primeiro dia. Depois de 10 dias, uma semana, 

uns garotos estavam jogando bola e a gente desceu e viu eles enturmados jogando bola: 

“Bom, acabou o problema deles. Futebol integra a uma velocidade impressionante”. Então, 

eles se integraram a alta velocidade. Só que o efeito em alguns deles ... O Santiago, que 

hoje tem uns 16 anos, lembrava que quando estava na 3o série, já havia passado por 7 

escolas diferentes, 4 meses em uma, 4 meses em outra, 6 meses em outra. Era uma alta 

rotatividade escolar, pela necessidade de movimentar-se de uma área para outra. Mas que 

acho que integração das crianças depende muito da forma como os pais vêem as coisas, 

né? 

 

NB - Como é que os pais viam as coisas? 

 

MH - Você se integra com velocidade, você faz amigos, não está permanentemente 

lamentando-se e chorando,  senão que se integra e começa a trabalhar. Isso vai se 

transmitindo... Não se fecha na colônia... Isso vai se transmitindo para o resto e vão 

assumindo, digamos... Eu acho que passa muito pela forma que você vê, quando tem 

crianças pequenas, não? Então, é um conjunto de coisas. 

 

NB - Susana conseguiu emprego quanto tempo depois? 

 

MH - Susana conseguiu emprego já no Rio de Janeiro, por intermédio do Carlyle também. 

A gente estava procurando emprego e aí o Carlyle passou pela Fundação Getúlio Vargas e 

havia um programa meio paralisado - também da Kellogg - que era um programa de 

preparação de pessoal, digamos, de administração em saúde. Aí, ligou para casa falando: 

“Existe uma possibilidade”... Aí estava o Ernani Braga, trabalhando com Paulo Reis Vieira 

e faltava programar, faltava operacionalizar esse programa. 

 

Fita 5 - Lado A 

 

JA -  Você estava dizendo uma coisa... 
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MH - Não, estava te falando da associação entre fumante e não fumante. A associação entre 

não fumante e paranóia e psicose. Está bom que não podemos contaminarnos com câncer 

de pulmão, mas isto está uma  paranóia infernal. 

 

RG -  Não, não, mas o meu problema... 

 

JA -   Uma repressão... 

 

MH -  Uma repressão tremenda. 

 

RG -  Já consertou. Então, a gente falava da Susana, né? Qual a área de Susana antes, na 

Argentina, e como é que ela se adaptou profissionalmente aqui no Brasil? 

 

MH -  A Susana tinha... A experiência fundamental dela foi na área de programa materno-

infantil. Ela trabalhou coordenando o programa do estado de Tucumán, quando estive aí 

no 64/66 e em 74 foi, digamos, a vice-diretora do programa nacional materno-infantil para 

Argentina. Agora, além de experiência dela, digamos, na área de programas materno-

infantil tinha uma grande experiência em programação docente. 

 

NB -  Como? 

 

MH -  Tinha experiência em programação docente. Era docente na Escola de Saúde Pública 

e da própria, digamos, programação de formação de pessoal auxiliar e médicos; tinha uma 

grande experiência em programação docente. Então, ela se integrou na Fundação Getúlio 

Vargas, na EBAP, nesse programa. Eu me lembro que chamaram ela para ver o curriculum, 

para uma entrevista com Paulo Reis e com Ernani: “Bom, Doutora, a gente tem um 

problema: tem que fazer um programa docente para o curso de mestrado, a maestria, como 

é que a gente faz? Então, se você pode dar uma colaboração até que saia o seu contrato, 

que vai sair a partir do próximo mês” - não lembro que data era. Então, a Susana diz: “Bom, 

posso vir aqui”.  

Quatro dias depois, apresentou o programa e o Paulo Reis quase morre de uma síncope, e 

aí não a contrataram no mês seguinte senão no dia seguinte, porque realmente dava 

condições de viabilizar um programa que estava parado, que não estava programado, que 

não operava.  

Aí, pouco tempo depois Susana ficou como sub-coordenadora do programa Kellogs da 

Fundação Getúlio Vargas, e praticamente, era sub-coordenadora por razões formais, 

porque realmente coordenou o programa da Kellogs, que morreu também em parte porque 

a Susana saiu em 85 e desapareceu o programa Kellogs. 

 

RG - Faltava gente nessa área, aqui? A chegada da Susana, enfim, foi tão fácil, foi tão 

comemorada porque não havia pessoas, ou porque eles não estavam com os contatos? 

 

MH -  Veja, eu não sei se não havia gente em programação docente ou também acho que 

essas são coisas que funcionam através da solidariedade, necessidade. É como eu falava ao 

Jaime: Susana é chamada pela experiência dela, o Carlyle não a recomenda sem saber que 
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é uma pessoa competente, mas também por um problema de solidariedade. Encaixa bem 

num momento conjuntural, dá resposta às necessidades e opera. 

 

RG -  Circunstância, assim, feliz, né? 

 

MH -   Não, acho que passa também pelo que a gente estava discutindo. Quais os nossos 

espaços, dos argentinos que nos integramos aqui no Brasil? É um pouco a experiência de 

programação, a experiência de traduzir no concreto, digamos, as coisas; e traduzir no 

concreto, no papel e operacionalizá-lo. 

 

RG -  É isso que eu estava pensando. 

 

JA -   Tenho a opinião de que essa é uma resposta modesta do Mário. 

 

RG -  É. É uma dificuldade de assumir que realmente não havia competência nessa área 

 

NB -  E o Chorny, para não deixar a coisa meio solta, o caso do Chorny, que estava 

desempregado uma semana depois que tinha vindo, e como é que resolve o caso dele? 

 

MH -   Claro, ante um pedido e uma situação de necessidade, de solidariedade, existe um 

espaço onde o Chorny tem competência para cobrir esse espaço. 

 

NB -  E por onde é que ele se vinculou institucionalmente, a partir daí? 

 

MH -  A partir da UERJ. Susana na Fundação Getúlio Vargas, eu naquele programa de 

apoio a Montes Claros e Caruaru. Inclusive, já que estamos falando de solidariedade a 

partir de 76, maio de 76, começam a aparecer uma quantidade de pessoas, maio/junho de 

76. Acho que a gente tem que registrar isso, como se monta um esquema de solidariedade 

brasileiro. Naquela época, eu, por razões de contatos com o grupo de saúde, ficava um 

pouco como apoio de toda a gente que chegava ao Rio de Janeiro na área de saúde. 

E a gente tinha duas pessoas aqui, essenciais para conseguir trabalho e localização de 

pessoas, que eram: Nina Pereira Nunes - cumpriu um papel fora do comum; e Sérgio 

Arouca. Arouca tinha contatos na Escola de Saúde Pública e contatos no interior e Nina na 

UERJ. Assim veio Leopoldo Halperin, vieram outras pessoas, que entraram através do 

projeto da PAPPE, que eu descentralizei para a UERJ, onde se fez aquele modelo de 

avaliação; com o compromisso de dizer: “Bom, a gente passa por aí, mas estes recursos 

são para trazer duas pessoas da Argentina que tem necessidade de sair”. Então, entravam e 

ficavam 3 meses até que a gente conseguisse trabalho. 

 

JA -   Esse projeto, qual era? O programa de avaliação que vai da PAPPE para a UERJ? 

 

MH -  Claro, acontece que, estando na PAPPE no 76, era necessário apresentar ao USAID 

um programa para avaliar o programa. Então, fiz uma proposta mais ou menos ampla de 

avaliação do programa e tentei unir o útil ao agradável. A PAPPE não tinha estrutura para 

fazer isso, então era parte da  gente do PESES, da Escola de Saúde Pública, parte da UERJ, 
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e ao mesmo tempo, o agradável que era trazer duas pessoas competentes e que precisavam 

sair da Argentina.  

Que acontece nessa situação? Você não pode gerir os recursos, então, o que faz? Repassa 

recursos para outras instituições e esses recursos ficam liberados para uso da instituição. 

Aí, a Nina assumiu os recursos na UERJ, que tinha mais possibilidades de gerir e contratar 

e aí se contratou para desenvolver o projeto de avaliação - que hoje ainda tem importância. 

Sobre problema de saúde, sobre o impacto, trabalharam Eduardo Costa e Reinaldo 

Guimarães; sobre participação comunitária Célia Leitão e Leopoldo Halperin; análise 

institucional com Madel Terezinha Luz e não sei se Sergio Arouca e não sei quem mais; e 

o quarto era de programação com Chorny e Arnaldo Torrens, outro argentino. 

 

NB -  A Nina era o  que, nesse momento? 

 

MH -   A Nina era coordenadora... não era coordenadora. O coordenador da UERJ, do 

Instituto de Medicina Social, como é que se chamava? Era um cara da velha escola, da 

velha guarda... 

 

JA -   O Hésio, o Moisés? 

 

MH -   Não, não,  ele era o coordenador formal, quem realmente operava era Nina. 

 

RG -  Operava, o que? Isso era o mestrado em medicina social? 

 

MH -   Não, operava todo Instituto de Medicina Social. Aí foram contratados  Chorny e 

Mario Testa, que vieram para dar o curso de planejamento na UERJ e para fazer avaliação 

por um período de 3 meses, com esses recursos que eu descentralizei da PAPPE. Não foi 

só para isso, senão que os nomes que estou falando são hoje figuras da saúde pública, não? 

Trabalharam fazendo a proposta de avaliação. E, ao mesmo tempo, trouxemos 2 pessoas: 

Leopoldo Halperin que depois foi contratado na UERJ como professor e para acompanhar 

o projeto de Nova Iguaçu, de Austin; e o Arnaldo Torrens que conseguimos colocar na 

Bahia. A gente tinha uma série de contatos e entrou para trabalhar no Instituto de Medicina 

Social da Bahia com Sebastião e com Jairnilson. Aí também Carlyle jogou um papel 

importante. Então, a gente abria espaços possíveis. Era médico, tinha experiência em saúde, 

aonde podia trabalhar? Naquela época não estava tão restrito o problema da residência, 

dava para fazer algumas figuras trabalharem por algum período, e demorava mais ou menos 

uns 3 meses - 3 ou 4 meses - para conseguir localizar as pessoas.  

Existiu Campinas, onde a gente, com Sebastião, que era o secretário de saúde do Quercia 

naquela época, colocou... não sei se era secretário de Quercia, não, de outro Prefeito... Em 

Campinas, em Piaui, Bahia, Rio, São Paulo, Minas, íamos localizando as pessoas que 

chegavam. 

 

NB -  Os argentinos? Eram pessoas de uma só geração ou eram mais velhos?  

 

MH - Não, eram de minha geração. Alguns companheiros que a gente tinha da saúde 

pública argentina e outros que eram médicos e que não tinham nada a ver, que a gente não 

conhecia. E  tinha uma situação crítica, naquele momento, para as pessoas que saíam 



 

77 

 

 

P

A

G

E 

55 

exiladas ou tinham necessidade de sair: o Brasil não tinha reconhecido Nações Unidas, por 

isso não existia possibilidade de proteção das Nações Unidas.  

Aí cumpriu um grande papel, no primeiro período, o “Caritas Internacional” que dava apoio 

através de recursos e, pelo menos, para obter alguma possibilidade de moradia. E a gente 

montou também um esquema de apoio com recursos próprios e aqueles que trabalhavamos, 

todos aqueles que estavam empregados na área de saúde em 76, contribuíamos com 10% 

do salário.  

Até que chegou o reconhecimento do Brasil e o escritório de Nações Unidas, que estava 

em Buenos Aires, passou a instalar-se no Brasil, e aí começou o apoio mais ou menos 

estável para os exilados. 

 

NB -  Foi difícil essa saída dos exilados argentinos...? 

 

MH - Muito complicada, muito complicada. Não só chegavam com problemas 

econômicos; chegavam com problemas familiares, problemas psiquiátricos, uma situação 

muito complicada. Então, te falo, a solidariedade não só passou por resolver o problema 

do colchão, de onde dormir, de dar um recurso mínimo para alimentar-se, senão também 

de resolver problemas médicos. Por isso te falo, a Nina teve um papel extraordinário de 

apoio, como eu tive em minha área. Foi realmente... Em minha casa funcionava uma 

espécie de consulado. A gente tem umas histórias daquela época... Eu tive que sair um ano 

e meio depois,  mudar para outro lugar e mais ou menos freiar... Tem uma anedota 

engraçada: um dos filhos - hoje tem 20 anos - Alexandre tinha 8 ou 9 anos naquela época, 

falava: “Mãe, a gente pode por um hotel. Se a gente tem um hotel  se enche de dinheiro. 

Você viu a quantidade de pessoas que estão chegando aqui?” Ele pensava que realmente 

tínhamos  um éxito impressionante e se a gente colocasse um hotel ...Porque mala entrava, 

mala saía, eram 20 pessoas para jantar: “Se pussermos um restaurante ou um hotel, a gente 

vai ter um êxito impressionante!”. (risos) 

 

RG -  Know-how já tinha, né? 

 

MH - É know-how já tinha. Então, a gente tinha que  resolver desde as situações de  

subsistência mínima até o problema de moradia, de trabalho para estabilizar-se, e o 

problema da permanência. Você entrava como turista, tinha só 3 meses e ao cabo de 3 

meses tinha de sair. Aí é que se criam as restrições. Então, você tinha que viajar para o 

Paraguai ou para a fronteira argentina. Ninguém estava em condições de viajar de novo e 

entrar no país. Então, a gente inventava histórias e fazia as pessoas se movimentarem, 

segundo os lugares. Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul estavam muito visados. 

A gente dizia: “Bom, você vai fazer uma viagem para o norte, corta o cabelo, bota uma 

mochila nas costas, fala que esta viajando e entra em Espiríto Santo. Vai à Polícia Federal 

de Espiríto Santo e solicita 3 meses a mais porque não vai ter possibilidade de chegar em 

cima da hora”. A gente ia conseguindo: “Você viaja para Minas Gerais pelo norte, passa 

por Governador Valadares, aí faz isso e depois volta para o Rio de Janeiro”. Então, a gente 

ia tentando distribuir para que não fosse “não, não damos 3 meses a mais”.  

Por isso estou te falando, funcionava meio como consulado, não? O problema de obter 

passaporte para as pessoas que tinham que viajar, que tínhamos contato em Recife, 

inventávamos residências na Bahia. Então, mais ou menos conseguíamos...  
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Nos consulados do Rio de Janeiro, São Paulo era impossível conseguir qualquer tipo de 

renovação de passaporte, de autorização de viagem. Então, mais ou menos a gente tinha 

feito uma espécie de levantamento estratégico de como operar e como ir distribuindo as 

pessoas no país para aguentar...  

A gente ia empurrando com a barriga, 3 meses a mais até que cheguasse Nações Unidas, 

até que tivesse proteção, até que tivesse tal coisa. 

 

RG -  Você tem idéia de quantas pessoas circulavam nessa época, estiveram nessa situação? 

 

MH - Veja, eu  vou te falar uma coisa... A gente tinha contatos limitados, nossos 

companheiros eram da área de saúde e não área de saúde; era o caso, que você conheceu, 

de alguns sindicalistas que chegaram  aqui, inclusive o pai do menino da Celinha Leitão. 

Eram companheiros de outras áreas ou companheiros de saúde. Chegou um momento que 

a gente já, praticamente, tinha que não socializar. Os recebíamos independentemente e 

depois fazíamos uma reunião e discutíamos caso a caso; porque também existia infiltração, 

existia serviço de informação, existiam uma série de problemas que não eram só dos 

argentinos, senão que eram do Brasil, né? Não sei o volume, sei que era um trabalho 

bastante pesado. 

 

RG - Você estava morando no Rio nessa época? 

 

MH - Morava no Rio e tinha a sorte de ter casa, salário e lugar onde dar algum tipo de 

apoio até que as pessoas saíssem. Quando já começou a funcionar o escritório Nações 

Unidas a coisa baixou para um nível menor, porque a gente já encaminhava a uma estrutura 

oficial de proteção, que dava recursos e que assegurava uma saída, procurava lugares para 

saída. Existem uma quantidade de anedotas, que não tem importância, das histórias que a 

gente vivia. 

 

JA - Desse grupo, os que trabalharam na área de saúde, os que foram adquirindo maior 

importância foram você, Susana, Chorny, Mario Testa? 

 

NB - Tem mais alguém? 

 

MH - Eu diria Eduardo Zibecchi, que está agora na parte de homeopatia. Provavelmente 

Chorny, Susana, Testa e eu na área de saúde. Tinha outras áreas, áreas de química, de física. 

 

JA - Você veio então pela PAPPE? 

 

MH - Não, não, não vim pela PAPPE. Eu sou contratado na PAPPE, também por uma 

pressão do Carlyle. Havia uma conjuntura para ser contratado pela PAPPE. Eu não quero 

ser injusto com Maneco Ferreira, com toda a velha guarda, mas acho que é o real, né?  A 

PAPPE era um organismo que estava gerindo recursos desses projetos do USAID para o 

projeto de Montes Claros e Caruaru. Então, tinha o Maneco Ferreira como coordenador, 

uma grande figura, tenho um respeito humano pela história dele. Estava Henrique Maia 

Penido, que é uma outra pessoa de uma grande história na saúde pública também. Os dois 
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morreram. Tinham outras duas pessoas a mais, também mais ou menos da velha guarda da 

saúde pública e um consultor da OPAS, o paraguaio que se chamava Jorge - Jorge Arestivo.  

Acontece que a PAPPE tinha muita burocracia e realmente não havia dado saída ao projeto 

do USAID. Eu sou contratado por Minas Gerais, para dar assistência técnica ao projeto de 

Montes Claros. Eu  não tinha contato nem com Maneco nem com nenhum deles, nenhum 

da PAPPE. Eu trabalhava em Minas Gerais. Acontece essa reunião, dia 6, 7, 8 de abril.... 

 

JA - Você era contratado pela secretaria de Minas Gerais? 

 

MH - Pela secretaria de saúde de Minas Gerais. E eles vêem o projeto colocado de Montes 

Claros; aí me fazem uma oferta - era a saída deles, para ter um pouco mais de agilidade de 

operacionalização dos projetos a nível da PAPPE. Fazem uma oferta para eu ir trabalhar 

com eles na PAPPE, coisa que eu não topei naquele momento, nem sabia o que era. Estava 

existindo aquela possibilidade de eu ser contratado pela OPAS, também recuso um pouco 

essa proposta da PAPPE. Aí, eles me solicitam uma semana para ir a Caruaru. Em uma 

semana está elaborado o programa de Caruaru. Também se apresenta o programa de 

Caruaru no mês de maio, conjuntamente com o de Montes Claros. Aí, volto para Brasília 

e aparece que a OPAS não me contrata e aí o Carlyle pega o telefone - era parte também 

do compromisso - pega o telefone e fala com Maneco Ferreira: “Bom, Mario ficou sem 

contrato, vocês resolvem o problema do Mario”. Aí se junta o útil ao agradável: a 

necessidade, havia ficado sem trabalho, e o interesse da PAPPE de ter uma pessoa que 

havia dado resposta a uma coisa que eles não tinham resolvido até esse momento. Então,no 

mes de junho me fazem um contrato na PAPPE e no mês de julho venho para o Rio de 

Janeiro já trabalhar na PAPPE, no Ministério, no prédio daqui do Ministério da Saúde, né?  

 

RG - Não tem uma vinculação Montes Claros - PAPPE? 

 

MH - Tem uma vinculação. Quem coordenava o programa em relação à agência 

internacional era a PAPPE, só que a PAPPE ficava com uma parcela dos recursos, os 

recursos eram empréstimos aos estados. Então, sou contratado pelo estado, para programar 

o projeto Montes Claros. Isso tinha a ver com a PAPPE, porque se apresentavam o 

programa era que eles estavam... Eles funcionavam como consultores e para avaliar o 

programa, era o organismo coordenador. Só que realmente não funcionava. De fato, 

quando eu trabalhei na PAPPE, trabalhei com  liberdade total: “Quer avaliar? Vamos 

descentralizar tais recursos para UERJ”; “Tudo bem, Mario. Vai e faz”. Me deram uma 

liberdade de trabalho incrível. 

 

NB - Mas eu quero saber o que era Montes Claros? 

 

RG - É vamos falar de Montes Claros que depois ele vai ter que interromper. 

 

MH - Eu deixaria Montes Claros para a próxima, senão vamos deixar pela metade, depois 

ninguem vai saber que ... 

 

JA - Eu estava pensando aqui Montes Claros, mal ou bem, com as dificuldades que a gente 

vai discutir depois, teve uma certa implementação, ficou marcado como um passo 
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importante  da história recente da saúde pública. E Caruaru? Você fala menos de Caruaru. 

Caruaru avançou tanto quanto Montes Claros? 

 

MH - Eu tinha 2 projetos, inclusive as pessoas  de Caruaru falavam que eu não gostava do 

projeto de Caruaru, que gostava mais de Montes Claros, naquela época. Porque eu tinha a 

tarefa na PAPPE. Além de fazer a programação que foi feita no primeiro semestre de 76, 

quando fui trabalhar na PAPPE. Era uma semana por mês em cada uma das 2 áreas. Passava 

pelos projetos, discutia a situação dos projetos e tentávamos sistematizar e resolver os 

problemas. Eles avançavam no projeto, e voltavamos um mês depois.  

Só que o projeto de Caruaru era um projeto clássico na saúde, sem nenhuma inovação. 

Então, meu interesse, pela falta de criatividade e de propostas modernas, era muito menor 

em Caruaru que em Montes Claros. Em Caruaru tentava fazer uma coisa que era aumentar 

a eficiência do projeto, sem transformação, não tinha propostas alternativas. Então, levava 

algumas idéias de Montes Claros, tentava avançar, mas a estrutura era muito mais rígida 

em Pernambuco que em Minas Gerais.  Realmente o programa de Caruaru era um programa 

muito mais clássico de saúde, né? Era muito difícil  transformar alguma coisa. Então, era 

muito mais importante do ponto de vista ideológico e político o projeto de Montes Claros 

que o Projeto de Caruaru. De fato, o projeto de Caruaru não se menciona nunca. O que 

marca um pouco, que você chega, digamos, não por tua capacidade, senão pelas condições 

que se dão no próprio meio. Se Chicão não estivesse em Montes Claros, não tivesse o grupo 

que estava em Montes Claros, as coisas não teriam acontecido em Montes Claros. Não sou 

eu que mudo Montes Claros e faço um projeto alternativo. 

 

JA - É, talvez, se a região de Montes Claros fosse menos importante, mais abandonada do 

que  Caruaru, não se criassem condições. 

 

NB - Encerrando por hoje, né? 

 

MH - Tá bom, tá bom, porque acho que Montes Claros vai dar para muita conversa, e 

conversar 5 minutos não vai dar nem sequer para começar. 
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Fita 5 - Lado A 

 

NB - Mario, da última vez a gente tinha parado nossa entrevista em que você ficou de 

narrar sobre Montes Claros, a experiência de Montes Claros. Eu gostaria que você 

começasse hoje por aí. 

Você podia começar por uma coisa mais geral, que é o significado de Montes Claros... não 

sei se você no momento tinha claro o que é que era; mas hoje você tem essa perspectiva, 

você pode ter o significado daquilo. O momento do Ministério, a política do Ministério, o 

que é que isso significava? 

 

MH - Vamos ir chegando devagar aí. Está muito difícil dar o filme, sem curtir, digamos, o 

argumento. O argumento e a situação em que você estava. Vamos  chegando a isso devagar. 

 

RG - Você pode até tentar contar didaticamente, né. Essa experiência tua, sua origem... 

 

MH - Eu acho que num momento comentei, acho que na primeira entrevista -  que foi meio 

tumultuada, a gente falava de muitas coisas simultaneamente - comentei qual foi meu 

impacto ao chegar a Minas Gerais. Eu me encontrava numa situação de  um estado de 500 

mil quilómetros quadrados, 16 milhões habitantes, com problemas de saúde que eu pensava 

já superados, ou pelo menos eram superados na Argentina naquele momento, e sem 

nenhuma estrutura sanitária. Voltei para Brasília, onde estava morando com a Susana e 

fiquei apavorado. Tudo o que eu aprendi até hoje, da lógica e de como operar estas coisas, 

não ia funcionar, porque não tinha ...  

Comentei para vocês que a gente vinha trabalhando em um país que tinha uma estrutura 

sanitária, onde tinha uma certa racionalidade institucional, uma série de lógicas que te 

permitiam seguir os passos mais ou menos racionais, técnicos, para intervir. E, realmente, 

a situação em Minas Gerais não permitia pensar da mesma forma, seguir as mesmas lógicas 

que gente tinha trabalhado na Argentina. Quer dizer, esse foi o primeiro passo. 

 Antes de ir para Montes Claros - conhecia pouco do Estado - queria saber quais eram as 

políticas, o que acontecia. Então,  encontrava que tinha hanseníase, pólio, sarampo, 

mortalidade; naquilo que a gente pensava que era a tecnologia mais simples, que tinha que 

estar resolvido o problema de poliomielite, resolvido o problema de sarampo, resolvido o 

problema de tétano, resolvido o problema de difteria, e tinha uma mortalidade altíssima de 

crianças. E por outro lado, tinha essa situação de ineficiência de operação do sistema, já 

não estou falando a nível de assistência médica ou de acessibilidade à atenção médica, 

estou falando das coisas básicas da saúde pública. E por outro lado, toda uma pretensão de 

criar centros similares aos centros de controle de doenças transmissíveis, 

computadorizados, tecnificados.  

Existia, digamos, essa coisa contraditória que tem o Brasil de, por outro lado, você pensar 

em alta tecnologia, como se o país fosse a Bélgica - a famosa Belíndia - e, por outro lado,  

tinha uma realidade que era  a Índia. Então, como conciliava essas duas coisas? 

Obviamente, quando cheguei a Montes Claros,  a situação geral de Minas Gerais era 

realmente preocupante ou pelo menos balançava a minha cabeça. Como agir? Como operar 
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com essa realidade distorcida? Montes Claros era pior. Montes Claros era, digamos, o 

polígono da seca, era área rural, não era área urbana, a situação não era a média dos 

indicadores que tinha examinado. Esse era o extremo pior da média de Minas Gerais. A 

região mais pobre, não tinha nenhum tipo de recurso, a população rural dispersa, 15 ou 20 

centros de saúde desaparelhados. A única presença era a da Fundação SESP com algum 

tipo de serviço mais ou menos estruturado, de baixíssima cobertura, 7 ou 8 unidades. Tem 

que lembrar que Montes Claros - para a dimensão da minha cabeça - tinha 125 mil 

quilómetros quadrados e 1 milhão e cem mil habitantes, dos quais 70% era de população 

rural que não tinha nenhum tipo de serviço de saneamento nem de... não estou falando dos 

problemas de saúde, de desnutrição, etc.  

Então realmente era uma situação... Essa média que eu colocava de Minas Gerais, o 

impacto era dez vezes mais angustiante. Quer dizer, que acontecia naquele momento, se a 

gente pode fazer um pouco a síntese onde estava situado nessa realidade de serviços? Por 

outro lado, acho que também mencionamos o ano de 74, as políticas sociais, o governo 

Geisel, a necessidade de intervir na área social como processo de democratização, de 

legitimação do próprio regime. Então, me encontrava em uma região na qual estavam se 

dando também  substituições das relações sociais dentro dessa área, que é uma área de 

fronteiras, uma área de produção agrícola marginal que começava um processo de 

capitalização, o que agravava ainda mais o problema. Quer dizer, começava a acontecer a 

capitalização do campo e a concentração.... 

 

Fita 5 - Lado B 

 

MH - ...concentração da terra em grandes produtores, e unido a isso duas áreas incentivadas 

pela SUDENE: o reflorestamento, o que significava uma expulsão de mão-de-obra pelas 

próprias características da produção florestal; e a agropecuária, que era extensiva e de 

pouco uso de mão-de-obra.  Acontece nesse momento, simultaneamente, uma concentração 

de propriedade. Lembro de uma entrevista feita por uma auxiliar de saúde que melhor 

refletia essa situação. Era um velho camponês, morador de uma área rural, que falava: “Eu 

não sei o que está acontecendo, mas vejo muita gente desconhecida chegar de fora, chegar 

de avião, e muita gente do povo sair de trem”. Isso, digamos, como síntese, aparecia muito 

claro. De repente começavam a chegar aviões e gente estranha e as pessoas do lugar 

estavam saindo de trem. Era uma área com essas características que significavam uma 

mudança nas relações de produção. Em vez  de ter uma economia de subsistência, passava 

a ser assalariado, a ser bóia-fria, a não ter emprego, a não ter  aquele sustento básico mínimo 

da pequena propriedade rural. Esse não é um pensamento só meu, mas produto das 

discussões sobre a situação de Montes Claros com toda a equipe.  

Por outro lado, além dessa substituição nas relações de produção, passava também a ser 

necessária a presença do Estado substituindo as velhas relações mais ou menos feudais. 

Essa relação feudal já não acontece. Dava-se uma relação feudal de coronelismo, mais ou 

menos paternalista, em certas condições de exploração. Em outras condições alguém tem 

que assegurar essa substituição, acompanhando a própria capitalização e modernização da 

região. Então, obviamente existia uma crise, uma substituição entre as formas de relação 

de produção e também como ia se dar a presença do Estado para assegurar essa reprodução 

ou esse modelo que tinha que ser reproduzido. Então a gente tinha claro que era um 

projeto... O que a gente ia fazer com esse Estado - ampliar coberturas, dar serviços de saúde 
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- também cumpria a função ideológica de legitimação de um sistema e de um determinado 

modelo de desenvolvimento. Quero deixar isso claro, porque as vezes a gente delira que 

pode transformar determinadas coisas. E as coisas são assim e você está em determinado 

regime e tem determinados espaços que são limitados, que estão dados por essas grandes 

características. Então, tudo o que você vai fazer, é uma faca de dois gumes. Você  pode 

avançar em determinadas coisas, mas, posteriormente, vai ser reabsorvido e vai cumprir 

sua função original. Esse é o lugar onde a gente  se encontra: a situação de saúde péssima, 

de serviços praticamente inexistentes, de um Estado que tenta legitimar-se. Numa situação 

de transformação e de um modelo econômico concentrador, como era o modelo econômico 

de todo o Brasil, e não um modelo redistribuidor. A gente não podia dizer: “Bom, vamos 

discutir a reforma agrária, vamos discutir a propriedade da terra”. Não, isso está dado, isso 

acontece, não tem saída. Então, eu chego a Montes Claros em fevereiro de 76, com esse 

quadro geral. Eu acho que comentei também, que um dos problemas centrais que eles 

tinham... Esse projeto tem um antecedente: tinha um enfermeiro americano, isso é 

interessante lembrar, não sei de que tipo de igreja que estava fazendo, também, serviço de 

saúde. Esse enfermeiro estava trabalhando, tinha um centro de saúde, e pertencia a uma 

igreja de não sei que tipo, dessas americanas, evangelistas, mas não sei de que tipo. Ele 

estava fazendo também sua tese de mestrado na Universidade de Tulen  e aí vende um 

projeto à universidade de Tulen.  

A Universidade de Tulen tinha recursos dados pelo Population Council americano - 

bastantes recursos naquela época - num programa materno-infantil para, digamos, 

planejamento familiar como eufemismo, para controle de natalidade. Então, trabalhava, sei 

lá, na Índia, Malásia, e eles chegam nessa conjuntura com recursos do Population Council, 

da Fundação Rockefeller para um projeto de atenção primária orientado para o controle de 

natalidade, mais especificamente para o programa materno-infantil. Quer dizer, captar as 

mães mais ou menos precocemente e tentar, digamos, jogar o conteúdo de planejamento 

familiar no controle da natalidade. Essa é a origem da relação.  

Pouco tempo depois - eu não lembro o nome dele - sai para completar sua tese de mestrado 

e aí se cria um instituto com recursos, já para elaborar o projeto com a Universidade de 

Tulen, era uma espécie de instituto que se chamou IMPEDASAR: Instituto - deixa-me ver 

a sigla - Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento da Assistência Sanitária Rural, essa 

sigla IMPEDASAR. Aí trabalha Eugênio Vilaça, uma das figuras eixo desse projeto. E eles 

fazem todo um levantamento de informações, analisam os pólos de atração, pólos de 

expulsão, para pensar a nível econômico-geográfico, quais seriam os centros de localização 

das unidades; e faz um trabalho bastante avançado, digamos, com respeito à localização de 

unidades de saúde e deslocamento de população para atenção. Avançam um pouco sobre 

aqueles meros projetos de planejamento familiar.  

No ano de 75, Chicão saí - acho que foi no ano de 75 - do projeto que estava coordenando 

como diretor regional. Chicão - Francisco de Assis Machado - sai de um projeto do Vale 

de Jequitinhonha, em Diamantina. Ele tinha uma experiência que havia dado mais ou 

menos resultados enquanto à operação dos projetos, à participação comunitária; e ele passa 

a ser diretor regional do projeto.  

A partir de 75, se cria um grupo de pessoas jovens, para trabalhar com ele, sem nenhuma 

experiência que começa a fazer um levantamento de informação a nível da população, a 

nível de expectativas, desejos, situação de saúde, situação de morbidade, mortalidade, 

moradia, alimentação, etc. Sem muita experiência, levantam um volume grande de 
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informações, sem capacidade de análise e sem possibilidade de uso dessa informação. 

Então, a primeira tarefa que me encomendaram - através de minha experiência como 

analista e no desenvolvimento de sistemas de saúde na Argentina - é dar um tratamento a 

essa informação coletada e fazer um diagnóstico da situação de Montes Claros.  

Quando chego a Montes Claros, obviamente tem um volume de informação 

impressionante, e que se a gente começasse a fazer análise de diagnóstico dessa informação 

ia passar meses sem decidir o que tinha que ser feito. Aí tivemos uma discussão inicial. 

Lembro que foi um acordo muito rápido, muito rápido, tive uma conversa com Francisco 

de Assis Machado - Chicão - de uma hora: “O que vocês pretendem fazer com essa proposta 

política de Montes Claros? A partir disso vamos tentar selecionar aquela informação que 

seja necessária e, digamos, vamos definir esse modelo e trabalhar a partir desse modelo”.  

Lembro que cheguei uma segunda-feira, nove horas da manhã e às 2 horas da tarde já 

estavam montadods os grupos de trabalho e começamos a trabalhar. Quer dizer, foi uma 

coisa de duas horas de discussão: “Vamos discutir com o grupo completo como começamos 

a operar”. Então, deixamos de lado todo esse volume de informação e definimos o que era 

possível fazer, o que esse financiamento permitia fazer e que tipo de modelo, de proposta, 

a gente ia levar. Obviamente, a proposta passava por democratização do sistema, por 

participação; eram os eixos centrais digamos, naquele momento da discussão. Você tem 

que lembrar que estamos num período de autoritarismo, então o eixo político central 

passava pela democratização e pela participação. E, obviamente e necessariamente, 

passava pelos modelos clássicos da atenção médica, atenção à saúde: integração dos 

serviços, regionalização e hierarquização de serviços. A partir dessa definição, a gente 

selecionou três ou quatro informações relevantes para fazer a programação.  

Comentei que nenhum dos técnicos que estavam trabalhando aí tinha experiência sanitária; 

nem Chicão tinha feito o curso de Saúde Pública. Isso tem uma coisa contra, mas outro tem 

uma grande coisa a favor: você não tem as restrições da discussão do que é melhor 

metodologicamente, se isto ou aquilo outro. 

 

NB - Só para dar um parêntese, o Chicão é médico, de onde, São Paulo? 

 

MH - É médico de Minas Gerais. 

 

NB - Ele estava ligado ao Ministério? 

 

MH - Estava ligado à Secretaria de Saúde. Eu esqueci de falar que essa coisa significou - 

boa a tua pergunta - num convênio que se assinou com o USAID a International Agency 

for Develorment do Estados Unidos, para financiar o projeto. Quem assinava o convênio 

era o Ministério e  Minas Gerais ia pagar esse empréstimo a juros muito baixos - em 30 

anos, sei lá - para desenvolvimento do sistema. O USAID não financiava nenhum projeto 

no qual não estivesse embutido o planejamento familiar. Ainda continuava a pressão sobre 

o planejamento familiar. 

O Chicão é convocado pela experiência que ele tinha de operacionalização, para 

operacionalizar esse projeto. E aí ficaram um pouco emaranhados com o volume de 

informação, pois seguiram as regras do diagnóstico do livro de planejamento: “Você tem 

que fazer um diagnóstico geográfico, econômico, político, social, de saúde, de recursos”. 

Acontece que não finalizavam nunca; era uma das características dos planos que a gente 
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sempre examinava. É parte das críticas àquilo que chamamos planejamento normativo. 

Quer dizer, um grande diagnóstico, e depois uma pobreza enorme quanto à intervenção e 

operação; não utilizar toda a riqueza do diagnóstico para algum elemento posterior. Então, 

eles entraram na mesma problemática: grandes quantidades de informação para fazer um 

diagnóstico que, para o modelo de intervenção ou de possibilidades que eles tinham, 

realmente não se correspondia. Então, minha primeira tarefa foi enxugar todo esse tipo de 

informação e dizer: “Bom, o que nós precisamos?”. E aí, conjuntamente, desenvolvemos 

um projeto muito simples de programação. “Bom, nos interessa saber onde está a 

população, quanta população a gente tem, como se desloca essa população e que tipo de 

serviços nós estamos em condições de montar, que tipo de modelo nós estamos em 

condições de montar, que tipo de modelo nós organizamos para isso”. Eram três ou quatro 

dados porque realmente não existia muito para analisar. Estava praticamente a zero. Então: 

“Qual e a proposta que a gente tem para dar atendimento a isso?”. Essa foi uma experiência 

muito rica, depois a gente replicou essas loucuras criativas de Chicão no PIASS: treinamos 

em dois dias pessoas que nunca tinham feito programação para fazer programação. 

Através de um modelo muito simplificado a partir dos estudos preliminares, tínhamos 

dividido a região de Montes Claros. Eram 46 municípios e decidimos fazer uma 

programação a nível de cada município. Então dividimos cada um dos técnicos por grupo 

de municípios, mais ou menos agrupados por regiões que depois íamos definir. Então, cada 

técnico ficou responsável em 5, 6 ou 7 municípios, de pegar as informações e fazer uma 

análise de necessidade, a partir de parâmetros definidos arbitrariamente. “Quantas 

consultas a gente vai dar?”; “Ah, mas é muito difícil saber isso”; “Tudo bem, mas a gente 

não tem informação. Vocês acham que uma consulta médica por habitante por ano é 

suficiente?”; “Não, é pouco”; “Então, duas?”; “Não deveriam ser três”; “Bom, vamos ver 

o que acontece com três. Por que três?”. Porque não tínhamos parâmetros. Eu sabia, na 

Argentina são cinco; na Inglaterra são seis; em tal lugar são tantas. “Você acha que a gente 

tem condições, na situação do Brasil, de dar o mesmo que a Argentina ou Inglaterra, com 

os sistemas desenvolvidos de tal natureza?”; “Não.”; “Então, vamos começar a trabalhar a 

nível desses parâmetros”. A gente não estava fazendo um desconceito geral, a gente não 

precisava, a nível de iniciar um processo de programação, ter precisão; não precisava ter 

desenvolvido todos os sistemas de informação para programar. Dentro do próprio processo 

você vai ajustando esses mecanismos. Então: “O próximo ano, daqui a seis meses vou 

corrigir e vou fazer melhor”.  

Então queria dizer: deslanchar o processo o mais rapidamente possível e depois ir 

corrigindo, a partir de desenvolvimento de todo o conjunto do sistema; ir obtendo 

informações e melhorando teu nível de programação, do ponto de vista metodológico e 

técnico. Acho que foi, um pouco, produto dessa angústia que eu colocava para vocês: eu 

não posso trabalhar com os mesmos parâmetros, com as mesmas lógicas que eu trabalhava 

antes. E isso angustiava minha vida ou minha participação em diversos projetos do Brasil. 

Por isso, Montes Claros  me marcou em algumas coisas importantes. Quer dizer, eu não 

posso seguir as sequências do livro. Existe uma certa lógica e racionalidade da 

programação e do planejamento, só que no Brasil eu não posso seguir essa lógica. Eu tenho 

que cumprir todos os passos, só que eu posso alterar as sequências da lógica sem deixar de 

reconhecer que essa lógica tem que ser aplicada. Então, trabalho com as mesmas coisas, só 

invertendo...  
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Qual seria a idéia? Para montar um sistema de serviços de saúde tenho que ter resolvido o 

problema do setor de almoxarifado, de compras, de supervisão, de infra-estrutura, de 

acompanhamento, de sistema de informação, de organização, disto, daquilo e do outro. 

Nesse momento estaria em condições de começar a criar unidades que tivessem sustento, 

digamos, para operar eficientemente. Só que se eu faço isso no Brasil demoro 2 anos e 

corro o risco de que nunca aconteça. Então, quais as condições mínimas para que a coisa 

comece a operar? Decido implementar as unidades. Os outros passos são decorrentes da 

pressão política do fato criado. Isso acelera o processo de organização: ou estoura, não 

acontece nada e isso significa um ônus político para o secretário, para o governador ou para 

quem quer que seja; ou ele vai perder os meios para que isso se arrume dentro das 

possibilidades que tem o Brasil.  

Então, não posso trabalhar com essa lógica, da programação por objetivos, fazer um per, 

que é o número um, o número dois. Até  que não esteja resolvido o ponto quatro não pode 

acontecer o cinco. Não, eu mudei essas lógicas completamente. Eu aplicava na Argentina, 

podia aplicar na Suécia, podia aplicar na Inglaterra - não estou falando que a Argentina 

seja a Suécia mas das lógicas da racionalidade. Essa racionalidade não acontecia no Brasil, 

e acho que isso foi importante do ponto de vista de Montes Claros. Frente a uma situação 

dessa natureza: por quanto tempo você se dedica montar as coisas para que depois 

aconteçam? Ou você faz acontecer e depois se reestrutura, se reorganiza para que isso possa 

operar? Essa foi a mesma lógica que depois a gente aplicou no PIASS. Vamos lá e fazemos, 

depois vão  acontecer...  

A mesma lógica que eu aplico,  veja você, na descentralização das decisões da SAG. Aqui, 

tem que contratar um empresa para fazer todo o estudo - a Pacto, de São Paulo - os técnicos 

fizeram reuniões e reuniões. Eu assumi o 10 de abril e no 30 de abril descentralizei as 

decisões: “Agora vamos ver do que se precisa para que as coisas se façam. Porque se eu 

vou fazer tudo, nunca vai acontecer, nunca vou ter recursos, nem a estrutura, nem a 

organização para que isso aconteça”. Esse é um dos graves problemas que a gente sempre 

coloca. Por exemplo, a gente discutia, já na Argentina e no Brasil: “O Ministério não pode 

repassar recursos aos Estados porque os Estados não estão em condições de fazer. Quando 

os Estados estiverem em condições, o Ministério vai repassar os programas”, “Nunca 

estarão em condições porque na distribuição de poder não vão ceder o poder. Nunca terão 

a estrutura porque não tem recursos para operar”. Em relação aos hospitais a mesma coisa: 

“Não se tem capacidade organizativa nem administração”; “Se você não transfere, nunca 

terão capacidade para fazer”. No Brasil não existe essa lógica, essa racionalidade dos 

planos a longo prazo, com os quais eu monto as estruturas, e organizo para que daqui a 2 

anos eu possa ceder tal coisa para tal lugar. A lógica institucional no Brasil não opera assim; 

ou você cria o fato para que depois o resto aconteça ou não vai acontecer. Está claro? 

 

NB - Só um pouquinho... Qual era a equipe de pessoas que você contava lá, além de Chicão 

que era o coordenador? Qual o grupo de pessoas que era central nesse projeto? 

 

MH - Eu não contava com nada, eu era um assessor. Chicão era o coordenador regional, 

eu era um assessor contratado para dar toda a parte de suporte. Depois tinha uma meia 

dúzia de médicos e bioquímicos jovens, que teriam um ou dois anos de formados. E tinha 

uma velha estrutura de pessoas: enfermeiras e algumas pessoas que trabalhavam no centro 

regional. Seriam uma 15 ou 16 pessoas. 
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JA - Chicão era da Secretaria Estadual de Saúde? O projeto é da Secretaria. 

 

MH - É, secretaria estadual de saúde. O projeto é da Secretaria com um convênio 

Secretaria-Ministério- USAID. 

 

RG - E o Chicão trabalha diretamente no projeto ou ele... 

 

MH - Chicão é o coordenador do projeto. Diretor regional e coordenador do projeto. O que 

a gente faz nesse mês? Quando eu cheguei - fins de fevereiro, depois de carnaval, primeira 

semana de março, uma coisa assim - eu tinha feito um cronograma... Eugênio era uma 

espécie de assessor de planejamento da Secretaria de Saúde e antes de viajar para Montes 

Claros fiz um cronograma com ele. Bom, ele queria fazer uma reunião para discutir o 

projeto Montes Claros, com umas vinte pessoas selecionadas do país, que analisassem a 

proposta política e técnica do projeto Montes Claros. Então: “Quando quer fazer a reunião? 

“; “Bom, em março, primeiros dias de abril”. Então, eu fiz um cronograma do que devia 

ser feito para que isso acontecesse. Na 2o ou 3o  semana de estar em Montes Claros, liguei 

para Eugênio e disse: “Eugênio o cronograma está se cumprindo nos prazos previstos, você 

pode programar a reunião para o dia 2 de abril”. Aí foi um: ”Não pode, não dá tempo”; 

“Como não dá tempo? Nós fizemos um cronograma e estamos cumprindo o cronograma”. 

Eugênio me falou pelo telefone: “Mario, a gente nunca acredita que os cronogramas vão 

se cumprir nos tempos. Realmente, a gente pensou que esse cronograma deveria estar 

recém começando a operar”. Aí forçamos, fizemos temos uma pressão sobre a secretaria 

para fazer aquela reunião, que se fez em vez de ser em março nos dias 6, 7 e 8 de abril. 

 Eu não sei se chegar ao final daquela reunião ou voltar de novo para a situação do projeto, 

pensar um pouco no projeto Montes Claros. Esse período de programação culmina com 

uma reunião que se fez  - eu cheguei dia 4 de março - nos dias 6, 7, 8 de abril de 76, onde 

se  apresenta o projeto Montes Claros. Apresenta-se todo o processo de elaboração da 

programação a nível de cada um dos municípios, consolidados a nível de uma área 

programática e a nível de um projeto global para Montes Claros.  

Não era só a proposta de centros de saúde e atenção médica primária. A gente tinha 

elaborado - e isso é bom que se diga hoje ou se lembre hoje -  uma proposta que é a proposta 

da Reforma Sanitária de hoje. Nós tínhamos elaborado uma proposta de integração de todo 

setor público, de um fundo único de saúde para a região, de um comando único do diretor 

regional, e de um sistema que passava pela atenção básica até os níveis de atenção regional 

e de especialização. Havíamos colocado um modelo global, regionalizado e hierarquizado 

de serviços de saúde com participação popular ante a conotação política e participação 

comunitária, com aquelas bases que se discutem hoje de fundo único estadual - que ainda 

não foi resolvido - de integração do setor público, de comando único, de controle dos 

recursos do setor privado.  

Essa era a proposta de Montes Claros em 1976, acho que é onde Montes Claros avança, 

avança muito a respeito do que se vinha discutindo em política de atenção médica e de 

saúde naquela época. Se hoje você pega aqueles documentos, vai se surpreender vendo 

como se discutia para um nível de região a possibilidade de integrar um sistema que hoje 

está sendo ainda discutida a nível de distrito sanitário. 
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JA - A Fundação SESP não tinha nenhuma participação nisso? 

 

MH - Não. Aí vem os problemas de conflitos... Como é que a gente pensou isso 

estrategicamente? A gente montou esse grande projeto de integração, que se chamava 

Projeto Integrado de Serviços de Saúde de Montes Claros, sabendo que isso não ia 

acontecer.  

Se a gente tivesse uma expectativa mínima, o que aconteceria? Como era uma área 

marginal e o setor privado não estava representado, as oposições a esse projeto podiam ser 

menores, mas obviamente não eram menores porque se esse projeto operasse podia ser um 

modelo para ser reproduzido. Atendendo para essas dificuldades - e nós ainda não 

ensinávamos planejamento estratégico - a gente montou o projeto em duas formas: uma era 

o financiamento global do sistema integrado; e outra era o que a gente tinha como recursos 

e que podia operar logo, era  o módulo básico. A gente não aceitou fazer unidades de 

atenção primária, mas módulos básicos que eram postos de saúde com um centro de saúde 

como referência. Nós estávamos em condições de fazer isso com os recursos que a gente 

tinha. Então, do ponto de vista programático e do ponto de vista orçamentário era melhor 

dividir, porque se você botava tudo num bolo único corria o risco do conjunto  fracassar.  

O outro era um tipo de negociação política, de bloqueios e de pressões que provavelmente 

não iam acontecer ou iam acontecer com muito mais demora. Podiam freiar todo o 

desenvolvimento de Montes Claros. Se você vê, porque está dividido? Está dividido por 

essas razões claras do que a gente pode fazer com esses recursos que a gente tem; como a 

gente pode avançar; e que coisa vai ser mais difícil de fazer.  

Então, você pega o orçamento de Montes Claros e a proposta de Montes Claros e vai ver 

claramente: estava se colocando um sistema integrado, regionalizado, hierarquizado. Por 

que param, de repente, o programa no módulo básico, por um lado, e, por outro, programam 

o resto com outros recursos? Porque a gente tinha claro na cabeça que isto ia ser difícil. E, 

além disso, discutíamos com Chicão e com Eugênio. Tínhamos muito claro na cabeça, no 

dia 20 de abril, depois da reunião, que o projeto Montes Claros ia ser muito melhor falado 

e discutido do que realmente operacionalizado. E ia ter seus limites claros no tempo. Era 

um modelo do ponto de vista ideológico e político que tinha que ser difundido. Para que? 

Para estabelecer um patamar mínimo, a partir do qual quem falasse menos que isso era um 

reacionário e não estava entendendo o que estava acontecendo no país. Esse acho que foi 

o grande papel de Montes Claros. 

 

JA - Para essa proposta maior estava prevista a participação financeira da Previdência? 

 

MH - Da previdência, totalmente. Era a integração da Fundação SESP, era toda a 

Previdência. O sistema era desenvolver um fundo único, com todos os recursos da 

Previdência, era montar cada área programática do ponto de vista de modelos. A gente 

sempre fala de hierarquização e regionalização e sempre esquece, digamos, uma coisa que 

hoje começa a falar-se e que a gente já falava naquela época, que era a auto-suficiência do 

sistema. Qual é a capacidade resolutiva que vai ter a nível local? Então, nós tínhamos 

montado um modelo, modelo que partia da atenção domiciliar, um posto de saúde, centro 

de saúde de maior complexidade e um hospital local que dava respostas àquelas coisas 

críticas e de maior demanda a nível local, com o menor deslocamento, digamos, e custo 

social das pessoas. E depois isso passava a um sistema regional, um hospital regional onde 
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tinha, digamos, um deslocamento menor. E depois passava - era impossível pensar em 

auto-suficiência - passava a ser encaminhado, derivado a um sistema a nível estadual que 

seria Belo Horizonte. Pensávamos, naquele momento, que a gente tinha que trabalhar 

dentro de Montes Claros com uma auto-suficiência de 90% do atendimento médico e de 

saúde da população, dentro da própria região. Então, como montamos esse modelo, 

hierarquizado  de serviço de saúde, segundo o conhecimento e segundo as possibilidades 

reais de investimento do país? Eu não vou pleitear o modelo sueco, que pela própria 

capacidade técnica e de recursos que eles têm,  a nível local tem um hospital que o Brasil 

não tem, ao nível regional tem um hospital  que o Brasil não tem a nível nacional. Então o 

que era possível naquele momento? A gente montou um modelo dessa natureza. Além de 

montar esse modelo dessa natureza, o que significava? Criar um fundo único de saúde, 

onde todos os recursos, tanto sejam... Primeiro era a integração, todo o setor público se 

integrava, Ministério, serviços do Ministério da Saúde, praticamente não existiam; a 

Fundação SESP, passava a depender da região; os PAM, que eram poucos, eram três ou 

quatro PAM pequenos em Pirapora ou Montes Claros, passavam a depender também do 

centro regional, se integravam no sistema. E aqueles serviços que iam se desenvolver, que 

estavam, hoje, pouco e mal aparelhados e aqueles que o Estado ia desenvolver a partir do 

convênio. Então, integrava, em primeira instância o setor público. A segunda coisa era 

digamos o controle sobre os recursos globais da região, por isso era o fundo único.  

Que acontecia? Aí tinha muito mais peso o FUNRURAL do que o INPS daquela época. 

Então, a gente queria controlar, porque se a gente estava desenvolvendo o sistema de saúde 

para dar cobertura a toda a área rural, redefinir o papel e os recursos e a aplicação dos 

recursos do FUNRURAL, era a possibilidade de viabilizar a construção, o equipamento, 

daqueles pequenos hospitais.... 

 

Fita 6 - Lado A 

 

MH - ...Então, tinha esse fundo único de saúde e a intervenção. Que significava? Comando 

único. Obviamente houve uma série de bloqueios do INAMPS, da FBH, do FUNRURAL, 

do próprio Ministério da Saúde. Naquele momento estava se discutindo uma divisão que 

era lei 6229, que já mencionamos com Jaime, que é uma divisão de áreas ou de poder, 

digamos distribuição de clientelas entre o Ministério da Saúde e Ministério da Previdência. 

O Ministério da Saúde ficava com a saúde coletiva, essa figura estranha, e o Ministério da 

Previdência ficava com a saúde individual, que era a atenção médica. E nós em Montes 

Claros estávamos propondo a integração da duas. Nós não falávamos de saúde coletiva e 

saúde individual, falávamos de saúde à população; então integrávamos assistência médica 

e assistência sanitária, integrávamos os projetos de vacinação dentro de unidades que 

também eram assistência médica. E o comando era estadual, era regional e estadual. Hoje, 

essas propostas são discutidas, colocadas como propostas, para avançar na reforma 

sanitária. 

 

NB - Eu queria perguntar o seguinte: eu sei que você é muito reticente quanto a essas 

perguntas muito personalizadas, mas quem montou isso, você e Chicão? Vocês sentaram e 

escreveram isso ou você montou sozinho? 
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MH - Não, não, era um trabalho coletivo, não era trabalho individual, mas contribuía Vê 

uma coisa, eu cumpri durante 2 anos uma função em Montes Claros. Montes Claros tinha 

uma característica, quando eu cheguei lá não haviam mesas, as pessoas não tinham mesas, 

não tinham lugares fixos, essas 17 ou 20 pessoas. Eles se sentavam naquelas que estavam 

desocupadas. Você ia fazer uma reunião e a reunião era no meio de um corredor, de uma 

sala, de um espaço mais ou menos grande e qualquer um sentava e dava palpites. Você não 

tinha nenhum tipo de restrição. Essa é uma das características que Chicão tinha imposto no 

Vale de Jequitinhonha, que era a participação dos funcionários. Então, podia ser um 

motorista que se sentava, e participava e ouvia e se tinha algo a falar falava. Do ponto de 

vista de análise de organizações era uma organização não burocrática que parecia uma 

organização de caos, porque tudo funcionava assim meio solto. Quando eu falei de não ter 

experiência sanitária é uma coisa, outra coisa é não ter propostas políticas. Essas eram 

discutidas em conjunto... Está se falando se eu fui ou o Chicão; foi um conjunto, coletivo. 

Qual é o minha contribuição, minha contribuição substantiva, digamos, além da 

contribuição do conjunto, de participar? Minha contribuição substantiva era na parte 

metodológica e técnica, de viabilizar aquelas coisas a partir de propostas técnicas: “Quer 

tal coisa? Bom, então, vamos avançar sobre isso. Estão pensando tal coisa? Isso significa 

tal tipo de saída, e para isso deveria pensar-se de tal forma”. É um pouco minha função em 

Montes Claros, de sistematizar as idéias mais ou menos dispersas das pessoas, tentar. Se 

tem um monte de ideias que estão circulando: “O que é substantivo nisto? Como se 

sistematiza, quais são as propostas centrais, como se operacionaliza, como se faz a proposta 

concreta e real?” Eu te diria uma coisa, eu não defino a política de Montes Claros; eu sou 

um a mais, com minha experiência e a do Chicão e das outras pessoas. Vamos definindo o 

modelo. Meu papel é substantivo nisso, sem nenhuma dúvida. 

 

JA - Do Chicão, você tem alguma informação sobre ele? 

 

RG - Conta um pouco aqui para gente quem é o Chicão, define o Chicão, de onde é que ele 

aparece? 

 

MH - Chicão é uma das pessoas pelas quais tenho realmente grande admiração, pela 

personalidade dele. Ele é um mineiro, mineiro, mineiro, com toda a estrutura de mineiro 

do qual eu aprendi muito como se age, como se negocia política no Brasil. É um cara com 

uma capacidade extraordinária. 

 

NB - Você teve um bom aprendizado, né? 

 

MH - É, dessas pessoas concretas que além de ter boa formação teórica, política ideológica 

e teórica, tem capacidade... Ele, como um  grande matuto mineiro falava: “Não, não sei 

nada de teoria, deixa essa coisa simples para mim”... Chicão tem umas histórias muito 

bonitas, tem uma beleza de histórias. Quando os técnicos vinham falar, falavam essa 

linguagem meio complicada, incompreensível. Ele chamava auxiliares de enfermagem, 

motoristas e se sentava aí: “Você entendeu isto?“; “Não"; "Se ele não entendeu está 

errado”. Ele tem umas histórias que são uma beleza. Eu vou contar essa história porque eu 

sempre contei nos cursos, e acho que é de uma capacidade assim, de uma ironia e de um 

humor impressionante. No ano de 75, se cria o INAN, Instituto Nacional a Nutrição, por 
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isso chamam uma grande reunião nacional para lançar o projeto, era um cara de Recife, 

Pernambuco, como diretor... 

 

JA - Eduardo Kertz? 

 

MH - Não, não anterior a Eduardo Kertz, está agora, não vou lembrar o nome dele2. Então, 

se cria uma grande reunião e se chama pessoas de nível estadual, nacional, federal. Chicão 

pela experiência que tinha no Vale do Jequitinhonha, que era uma área depressiva quanto 

a nutrição e pela experiência de participação é chamado também a essa reunião nacional. 

Então, o pedido que faz à diretoria de INAN é de que eles trouxessem também algumas 

necessidades com respeito ao que estavam precisando na região. Então, num momento vão 

fazer uma rodada de necessidades. Quando Chicão fala, fala da situação crítica do Vale do 

Jequitinhonha, da miséria e da contradição entre uma área rica do ponto de vista da 

agricultura, da pecuária, da qualidade da terra e da desnutrição e os problemas sociais e 

pinta um panorama realmente... E ele finaliza tratando o problema, colocando muito mais 

em determinantes sociais que em resoluções do alimento. Aí o presidente do INAN falou: 

“Mas Chicão, você não coloca nenhuma necessidade. Qual é a necessidade que você tem? 

Nem se quer mencionou quantas nutricionistas você precisa para operar o projeto". Porque 

eles estavam tentando colocar nutricionistas  para elaborar os programas. Então, Chicão 

disse: “Tudo bem. doutor, você pode continuar e eu vou fazendo os cálculos e depois de 

fazer os cálculos eu peço a palavra e informo”. Continua a rodada, Chicão levantava a 

mão... “Ah, Chicão, quantas nutricionistas você precisa?“ - estou caricaturando um pouco. 

Então, Chicão diz: “Bom, veja, fiz os cálculos e eu preciso mais ou menos umas 50 

nutricionistas por mês” (risos). Aí grande confusão de todo mundo. Então, pensaram, este 

cara regional não tem capacidade para entender a programação, fala 50 nutricionistas por 

mês, não está entendendo nada. Então, com um pouco de condescendência falaram: “Não, 

Chicão, veja, acho que você se equivocou, não pode ser, você está pensando em 50 

nutricionistas por ano. Como pode ser 50 nutricionistas por mês?”; “Não, veja, acho que 

fiz o cálculo correto” fala Chicão; “Mas Chicão, não pode ser”; “Posso explicar meu 

cálculo? Veja, eu calculei que tenho tantos milhares de crianças desnutridas que precisam 

tantas proteínas por mês, e calculei que cada nutricionista deve pesar mais ou menos 55 

quilos. Pelo tanto 50 nutricionistas por mês dariam condição suficientes para esses garotos 

não estivessem...". Isso pinta o Chicão que parece que não tem nível teórico (risos). E o 

que estava colocando era "nutricionista não resolve o problema". O problema se resolve, 

digamos, com a mudança de determinadas coisas e comida. Então: “Quer nutricionistas?”, 

"Sim , preciso 50 nutricionistas por mês”.(risos) Essa é mais ou menos a história, ele 

também está rindo... E tem histórias muito bonitas. Eu conheço de Chicão um monte de 

histórias dessa natureza. Ele falou numa reunião nacional se passando por esse matuto do 

campo que não entende nada, que erra nos cálculos. Eu tenho grande admiração por Chicão. 

Eu nunca comentei mas vocês não sabem que quando eu decidi viajar para Argentina, uma 

das coisas mais bonitas que aconteceu comigo foi  que me chamaram de Minas Gerais para 

dar a última aula e me entregaram uma plaqueta de contribuição à saúde pública de Minas 

Gerais, em fins de 85. Foi uma das coisas emocionantes de minha vida....e ... quando 

lembro disso me emociono. 

 

                                                           
2  Bertoldo Kruse Grande de Arruda. 
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NB - Então, toma um golinho d’água. 

 

RG - Enquanto isso eu faço uma pergunta. O Chicão é dessa região mesmo ou ele 

trabalhava lá? 

 

MH - Ele era de uma região... não me lembro a cidade, mas era do interior; não era de Belo 

Horizonte. Não sei se era dessa região, me parece que era mais do triângulo mineiro, do 

sul, que da área de Montes Claros ou do Norte de Minas, né; veja que no Vale do 

Jequitinhonha fica Diamantina, praticamente... 

 

NB - Ele está fazendo o que hoje, Mario, você sabe? 

 

MH - Na história dele, digamos, se você vai pensar em movimento de Montes Claros, 

PIASS... O Chicão participou em Montes Claros, Vale do Jequitinhonha, PIASS, foi 

finalmente coordenador do PIASS, a partir do que a gente pôde avançar sobre isso para o 

próprio modelo de Montes Claros, do trabalho feito em Montes Claros. E depois voltou 

para a Secretaria de Saúde de Minas, trabalhou no INAMPS com a nova administração de 

Hésio Cordeiro durante um ano, tentando coordenar a parte operacional do INAMPS e 

depois voltou para Minas Gerais e foi candidato político agora nas eleições, deputado 

federal. 

 

NB - Eleito? 

 

MH - Não, não. 

 

NB - Qual partido? 

 

MH - Partido Comunista e não foi eleito, tirou muito poucos votos. Mas continuemos 

andando na via; começamos a contar histórias laterais de Chicão... 

 

NB - Qual o nome inteiro dele? 

 

MH - Francisco de Assis Machado. Já contei uma anedota divertida. Então, onde é que 

estamos? Retomemos um pouco. 

 

NB - Estava na programação do sistema integrado... 

 

MH - Claro, estava lembrando ao Jaime de que todas essas coisas que se falam hoje, a 

gente tinha proposto e seria bom pegar esses dois momentos de 76 e ver como era colocado 

a nível regional. Por que hoje se fala do distrito sanitário, é como se a memória não 

existisse. O que é o distrito sanitário? É uma área programática? É um município? Nós já 

tínhamos definido naquela época módulo básico, área programática, região. E a área 

programática tem uma determinada característica. Então, muda a palavra, os conceitos 

parecem novos, cobram mais força quando você muda uma palavra, e realmente as coisas 

continuam mais ou menos do mesmo jeito, sem grandes coisas, né. Montes Claros passou 

- posso comentar depois os resultados - a ser um projeto comentado. Até esse momento 
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não existia nenhum projeto colocado pelo setor público e menos ainda um projeto de 

atenção de massas. Existiam projetos de pequenos centros - Paulina, pequeno centro de tal 

lugar - experiências docentes assistenciais restritas. Aqui, o projeto que estavam colocando 

era para atender um milhão e cem mil pessoas. Então, era um projeto de atenção de massas 

com uma proposta político-ideológica de transformação do sistema e com elementos de 

democratização e participação que entravam, obviamente, em colisão com as políticas do 

estado, o governo e o regime. Obviamente, isso não foi sem conflitos. Existiam conflitos 

internos, existiam modelos diferentes dentro dos funcionários da região, seriam os mais 

progressistas e menos progressistas e modelos que eram meio anárquicos dessas estruturas 

não burocráticas, que quando você quer transformar, quer passar de modelos autoritários a 

modelos mais democráticos, a primeira coisa vão te cobrar vai ser a falta de eficiência.  

O modelo burocrático, autoritário tem uma certa regra de jogo, uma certa eficiência. 

Quando você transforma isso para um modelo participativo, a eficiência desce porque há 

mais deliberação, mais discussão, aflora o conflito; não é só um modelo. Então, tinha 

realmente aspectos de ineficiência. E o outro era o conflito com o nível da secretaria de 

saúde. Vamos entrar um pouco em outros componentes do modelo Montes Claros, que 

criou um conflito com a secretaria de saúde, porque você não só podia estabelecer, 

digamos, a partir da democratização, um modelo desta natureza. A primeira coisa que você 

tinha que questionar dentro do conjunto -  que  também foi bastante discutida - era como 

se elaboravam as normas nas quais você operava o sistema. Quer dizer, quem é que define 

o que tem  que ser feito a este nível. E isso era definido a nível do Ministério Federal nos 

programas e era repassado para uma estrutura como uma imagem de espelho - como 

chamavam naquela época - organizado da mesma forma a nível da secretaria de estado, 

com núcleos de poder que se relacionavam. O coordenador materno-infantil do Ministério 

da Saúde se relaciona com o coordenador materno-infantil da secretaria de saúde. O 

coordenador materno-infantil da secretaria de saúde se relaciona com o coordenador 

regional materno-infantil e o coordenador regional materno-infantil se relaciona com a 

enfermeira ou auxiliar que tem a ver com... Então, cada um entrava com seu modelo 

próprio, eram trinta e tantos programas: hanseníase, tuberculose, saúde mental, controle de 

câncer e cada um deles queria embutir esses conteúdos num auxiliar de enfermagem, que 

estava no meio do mato, para fazer tudo como estava idealizado e pensado por aquele cara 

que estava no Ministério Federal. 

 

JA - A Secretaria replicava a nível vertical... 

 

MH - Claro, replicava. Então, o que tinha que fazer era cortar essas relações, porque essas 

relações não só passam por modelos normativos, totalmente desvinculados da realidade, 

do que acontece a nível local, senão que também existem relações de cumplicidade. O 

coordenador nacional viajava para a reunião em Genebra ou viajava para tal lugar; tinha 

saídas para o exterior. O coordenador que está a nível do Estado tem as saídas para Brasília, 

viaja, participa em seminários, pede uma bolsa, tem um carro porque ele vai ter que fazer 

a supervisão. Todas essas pequenas coisinhas de status que significam distribuição de 

poder. Imagina quando a gente começou a questionar as normas: “Bom, aqui não existem 

normas”. Isso significou uma crise, internamente, daqueles grupos mais normativos, que 

são as enfermeiras, por exemplo. Quando você não aceita, e essa é uma das coisas 

importantes, a nível da formação, digamos, dos recursos humanos, da preparação do 
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pessoal, das auxiliares, não aceita aquelas regras do jogo, que era dizer: “Bom a partir da 

definição de uma norma de atividades do que tem ser feito e das tarefas que tem que ser 

desenvolvidas, eu defino um perfil de funcionário. Esse perfil de funcionário vai me dar os 

conteúdos que eu tenho que repassar para ele, vai me definir a supervisão”. No momento 

em que você corta e diz: “Bom, eu não tenho normas senão que tenho uma prática e uma 

reflexão sobre essa prática; e isso vai se constituindo no tempo igual que a programação", 

eu vou avançando sobre as próprias práticas e sobre as reflexões sobre essas práticas e vou 

construindo a norma a partir da experiência. Isso gera um conflito com toda a estrutura de 

poder. Já não estou falando de FBH, nem do INAMPS. Estou falando do próprio Ministério 

da Saúde, ou a própria secretaria de saúde. Então, isso gera uma série de conflitos. Por 

outro lado, havia a própria característica de Chicão, digamos, de ser agressivo nessas 

coisas, de pedir a descentralização de recursos e não passar informação à secretaria de 

saúde. Então, isso gera conflitos a nível de estruturas burocráticas e de programas da 

secretaria da saúde e do Ministério. E por outro lado, gera conflitos a nível de grupos mais 

progressistas que também concordavam com o modelo porque isso significava criar áreas 

de poder ou situações de poder de conflito. Por mais que sejamos progressista também 

gostamos de ter poder burocrático, sem dúvida nenhuma. Eu lembro que nós já estávamos 

sobre o fim, acabando de elaborar e... praticamente era o grupo de Montes Claros, 

identificados como Chicão e Mario assistente; e a Secretaria examinando de fora o que 

acontecia. Já estávamos quase chegando a uma semana antes da reunião, dez dias antes da 

reunião... 

 

NB - Você lembra do nome do Secretário da Saúde? 

 

MH - O Secretário de Saúde era Dario Tavares. Estávamos chegando sobre o fim da reunião 

e ninguém da Secretaria de Saúde se comprometia com o que nós estávamos elaborando. 

Era um pouco como dizer: “Bom, tudo bem, a proposta pode ser massacrada, pode não ser 

massacrada, mas não é nossa”. E eu lembro que, naquele momento, eu atuei um pouco 

como mediador, mas mediador meio agressivo...  

Nesse momento estava César Vieira, que agora está na OPAS, e fiz uma reunião com o 

grupo de planejamento. Viajava para Brasília no fim de semana e falei para Chicão: ”Em 

vez de vir direto a Montes Claros, vou passar por Belo Horizonte, porque eu vou discutir 

com gente de lá”. Então, coloquei a situação em que estávamos e que não estávamos 

dispostos a que eles não se comprometessem com o programa. E que eu ia sair daí de Belo 

Horizonte com uma coisa muita clara: ou eles participavam do projeto e alguém viajava 

comigo 2ª feira pela noite de carro a Montes Claros ou realmente estávamos em campos 

opostos. E eu queria ter isso claro porque  realmente não estava brincando; nem Chicão, 

nem eu, nem todo o grupo de Montes Claros: “Veja, nós estamos finalizando, e esta é a 

semana crítica, ou vocês aparecem por lá, ou realmente é confronto”. Aí foi uma longa 

discussão. Eles me pediram que em vez de viajar segunda-feira pela noite, viajasse 3ª feira 

pela manhã. Terça pela manhã viajariam comigo  duas pessoas: Miriam, que era a chefe de 

programação e o César Vieira. E aí participaram na revisão final, uma semana antes da 

reunião de todos os documentos que nós tínhamos elaborado. Então, discutimos, 

melhoramos, com grande participação de César, um cara brilhante, inteligente... 

 

JA - César era da Secretaria? 
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MH - César era da Secretaria, estava a cargo da assessoria de planejamento. Só que essas 

coisas entre mineiros, de conflitos de poderes e relações, ficava um isolamento de Montes 

Claros. Estávamos elaborando uma proposta. Estou falando de conflitos, não só com os 

burocratas e as oposições, senão de conflitos que deram no micro, entre  pessoas e  áreas 

de poder que compartilham modelos similares.  

Que aconteceu com esse projeto de Montes Claros? A gente fez uma reunião - 6, 7 e 8 de 

abril. Essa reunião, que era para 20 pessoas, foi uma reunião de 120 pessoas. Praticamente 

concorria todo o Brasil. Não existia nenhum projeto para ser discutido, por outro lado o 

regime estava impulsionando. Isso apareceu desde a cúpula do MPAS, do Ministério da 

Previdência, do INPS, do FUNRURAL, do Ministério, das Universidades, e isso criou um 

grande carnaval da proposta de Montes Claros. Nós montarmos 10 grupos de trabalho com 

12 pessoas cada um, tudo improvisado e a alta velocidade. E aí ficou mais ou menos 

convalidado esse projeto, esse modelo. 

Além desses pontos que estava colocando de organização do sistema, do modelo, tinha um  

que para nós era substantivo, que passava pela supervisão, que marca um pouco uma 

característica inovadora em Montes Claros, não só enquanto proposta. Foi o modelo de 

preparação de auxiliares de saúde ou de capacitaão de auxiliares de saúde. Isso também 

estava num documento colocado na reunião.  

Usualmente, a partir de normas e tarefas, você define um perfil, a partir desse perfil define 

conteúdos. Elabora um programa e informa essa pessoa que tem uma característica, quando 

você finaliza esse processo aparece mais ou menos um produto acabado. Então, já está 

definido, tudo quadriculado, tudo certinho. Agora tem que saber fazer uma injeção, pegar 

um lápis, uma caneta, fazer tal coisa, riscar um formulário, fazer tal outra coisa. Uma vez 

que você ensinou tudo isso, ele já está em condições de virar-se como auxiliar de 

enfermagem pela vida toda; e eventualmente tem algum curso de capacitação que acontece 

em algum momento da vida em termos individuais.  

Havíamos colocado um programa totalmente diferente, que partia de que não existia 

norma, de que a norma não é uma coisa rígida; mas que a norma  se construía a partir da 

reflexão sobre a prática. Esse era um processo coletivo de formação, da necessidade de 

rediscutir as práticas do cotidiano, de que as pessoas tinham experiência de vida e tinham 

conhecimentos. E que era questão de colocar essa experiência de vida e esses 

conhecimentos para serem rediscutidos e avançar sobre novos conhecimentos. Quanto ao 

problema de treinar novas pessoas a gente não pretendia o produto acabado, senão 

pretendia uma discussão inicial e iniciar uma prática; e isso é uma coisa contínua. Existia 

uma continuidade permanente. A formação de um auxiliar de saúde nunca acabava. Se 

você montava um sistema no qual tinha uma formação inicial básica e depois tinha reflexão 

sobre a prática com os supervisores e com outros companheiros, ele ia permanente sendo 

treinado a partir de reuniões mensais, que tinham os módulos básicos. Então tinha um 

modelo de formação de pessoal diferente; um modelo de supervisão diferente, não de cima 

para baixo, senão que passava de baixo para construir em cima. Então, isso significava a 

ruptura com as normas, a ruptura com modelos lógicos, digamos... 

 

NB - Ruptura com os clientelismos todos, né? 
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MH - Todas aquelas estruturas que estamos falando. A gente estava discutindo essas coisas 

criativas que tinha Montes Claros... A gente estava discutindo como é que as pessoas tem 

experiência e podem conhecer sobre certas coisas. Como é que uma mulher sabe sobre 

partos, sabe certas coisas, que significa o conhecimento coletivo? Estou  falando de Montes 

Claros, 440 quilômetros de Belo Horizonte, ano 1976. Quero deixar claro porque hoje 

parecem coisas, digamos, do cotidiano. Estávamos numa região perdida no meio do mato, 

com pessoas que não tinham treinamento específico, discutindo estas coisas. Aí 

começamos: “O que significa o conhecimento coletivo? O que significa o conhecimento  

individual? Como é que se define? Aonde é que vai? A gente tem que ter programa ou não 

tem que ter programa?” Por um lado, existe uma norma e essa norma define o programa. 

Agora, se eu rejeito a norma e elaboro um programa, não resulta que as normas estão 

implícitas? Não as quero explicitar, mas estão implícitas. Eram longuíssimas discussões a 

respeito disso. Então, um dia...  o Chicão, com a genialidade do Chicão... Estávamos 

discutindo se pode ou não pode, qual é o conhecimento, se o coletivo tem mais 

conhecimento que o indivíduo. A gente avança sobre o conhecimento. Então, num 

momento Chicão diz: “Bom, vamos fazer uma coisa pratica. Vamos pensar num animal 

que ninguém conheça”. Numa reunião de trabalho de Montes Claros, definido a formação 

de recursos humanos. "Sei lá, o canguru. Pois é, o canguru. Quem sabe alguma coisa sobre 

o canguru?". Eu estava participando nisso, ex-diretor nacional de pesquisa, uma 

criatividade impressionante. Silêncio geral. Ninguém se anima a falar do canguru. 

Ninguém sabia nada do canguru, aparentemente não sabia nada. Ai de pronto um falou: 

"Vi um filme e o canguru é da Austrália, tem tal característica, tem uma bolsa". E aí 

começou todo mundo: "Ah, eu lembro que li, eu vi tal outra". Uma hora depois a gente 

tinha um perfil imperfeito do canguru, mas muito mais razoável do que a gente tinha 

inicialmente quando pensava que não sabia nada sobre o canguru. Então aí decidimos, que 

realmente se a gente era capaz de definir um perfil, mesmo que seja imperfeito, mas 

avançar no conhecimento; as pessoas, as mulheres que individualmente podiam não ter 

idéia do que significava sua gravidez e seu parto quando você as sentasse num conjunto e 

elas começassem a discutir coletivamente o que significava isso, elas iam ter uma imagem 

muito mais avançada do que parecia a simples vista. Então a experiência de formação de 

pessoal foi desse jeito. Por exemplo, tínhamos que treinar - cuidado que era de massas, não 

eram 20 pessoas. Nós tínhamos um projeto que era criar 255 unidades e implantar 255 

unidades em um ano; e em seis meses tínhamos que treinar 700 auxiliares para assumir 

essas unidades. Essa era a importância de Montes Claros, não estamos pensando num 

modelo de... A gente tinha que ter uma alta criatividade, porque era impossível pensar nos 

moldes tradicionais de  treinar em escolas,  4 alunos sentados com algum professor dando 

aula. Além disso, te exigia essa criatividade, não só no modelo ideológico político de 

participação, de mobilização, senão também nas próprias exigências operacionais. Então, 

treinamos 100 de cada vez. Criamos grupos de 10 auxiliares de saúde, pessoas que eram 

tiradas do mato com uma série de características que nós tínhamos definido: tinham que 

morar na comunidade, tinham que ter dois ou três ano morando na área, tinham que ser 

alfabetizadas. Só coisas muito gerais, que eram normas que a gente colocava para evitar ... 

A gente sabia que tinham as injunões políticas, os Prefeitos iam complicar, só que a gente 

estabeleceu um acordo com o secretário de umas características mínimas; e que cada 

prefeito encaminhasse três nomes. Esse eram entrevistados por supervisores do centro 

regional de saúde e se selecionava algum deles, que eram indicados pelo prefeito. Aí 
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também tem outra história bonita. De repente, a gente começou a identificar, isso no 

próprio processo, que aparecia um Prefeito que indicava três pessoas das quais uma 

preenchia todos os requisitos e outras duas não. Um era analfabeto e o outro não morava 

na área. Então, já estava pré-selecionado por ele. Então: "Você apresenta três com tais 

características e esses vão ser selecionados”. E ele só apresentava um com as 

características. Era sobrinho dele, ou primo, não sei.(risos) 

 

NB - Era afilhado. 

 

MH - Ou afilhado.  A gente, permanentemente, estava examinando, tomando decisões 

sobre essas coisas menores que afetam todo o projeto. Não só as grandes discussões 

ideológicas,  fomos baixando da discussão do que significa o conhecimento coletivo a 

como é que você detecta que está acontecendo isso, que pode atrapalhar o resto. Que 

acontecia? A gente colocava 10 auxiliares, selecionados nesse critério, no centro de 

treinamento do Estado, indicação do Estado - que era Porteirinha - e tinha supervisores e 

tinha uma biblioteca. A primeira pergunta que se fazia a eles: “O  que vocês conhecem da 

situação de saúde da localidade onde vocês moram?  Quais são os problemas de saúde que 

vocês acham que existem na área onde vocês moram?  Quais são as causas que determinam 

esses problemas? E o que vocês podem fazer para resolver esses problemas?" Eram as 3 

perguntas básicas. Todos, praticamente todos os grupos, uns melhores, outros piores, mais 

ou menos, definiam exatamente ou mais ou menos o que você podia ter definido como 

problema de saúde através de levantamento de informação estatística durante seis meses. 

Tem tuberculose, tem desnutrição, tem isto, tem aquilo; não tem assistência, não tem 

aquilo, não tem o outro. Então, discutíamos quais eram as causas do critério deles, o 

supervisor que estava em cada grupo passava pelos grupos e depois se dizia: “O que nós 

podemos fazer para resolver isso? O que nós conhecemos disso e o que nós podemos 

fazer?". Veja, eu me lembro do 1º ou 2º curso, 1º curso de um caso que era gravidez e parto. 

Tinha homens e mulheres.... 

 

Fita 6 - Lado B 

 

MH - ...eles chegavam, conheciam tudo. As únicas coisas que eles não conheciam, 

colocaram como pergunta: “Que mais devemos conhecer?” E o que não sabiam, os 

supervisores também não sabiam. Tudo o que você tivesse montado com um obstetra, uma 

enfermeira, para explicar a ela: “Bom, acontece o primeiro mês de gravidez, o segundo. 

Como detecta a gravidez? Por que se tem edemas? Que acontece com isso? Quando se 

movimenta o neném?"  Sabiam praticamente tudo, o que é hemorragia, o que é tal coisa. 

Tinham claras as complicações. Porque todas tinham experiência. Tinham quatro filhos, 

três filhos, se uma não tinha problema... “Ah, mas eu conheço uma amiga minha que 

aconteceu tal coisa, através uma senhora que morava do lado”. Então, começavam a 

comentar os casos e depois iam sistematizando isso e iam tirando praticamente tudo.  

Eu me lembro que uma das perguntas que o grupo fez para o supervisor era: “Quanto tempo 

a gente agüenta com a placenta retida?"; “Ah, mas eu não sei”. Os que iam ensinar para 

elas não sabiam as perguntas que elas colocavam. Então, isso era um tipo de ... estou 

colocando um eixo central. A partir disso a gente ia: “O que conhece, o que mais deve 

conhecer”. Aí, tinha livros e se explicava alguma coisa que as pessoas não sabiam.  
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Para isso se tinha montado um sistema em que a supervisão deixava de ser uma supervisão 

de especialidades, a supervisão ia ser integrada. Desde o momento em que não existiam 

normas, nem programas verticais e que era uma reflexão sobre a prática, o que nós 

tínhamos que conseguir era um supervisor mais ou menos polivalente que não fosse um 

especialista técnico em cada uma das áreas, mas que entendesse todo o conjunto e que 

atuasse como coordenador para ir analisando, sistematizando as reflexões sobre as práticas 

das próprias auxiliares e avançar sobre isso. Isso tem uma série de dificuldades porque 

quando você faz isso avança num lugar, mas, por outro lado, se ressente das coisas 

específicas técnicas, não tenha dúvida. Não tenha dúvida! Quando você opta por um 

modelo, tem que ter certa coerência com esse modelo, mesmo que isso signifique 

ineficiência ou defeitos em outras áreas; porque o outro também tem defeitos, e piores, que 

a gente nunca pensa. Aí, se criaram as reuniões de módulos básicos, parte do próprio 

treinamento. As pessoas passavam pelo curso, depois passavam uma semana ou dez dias 

em um centro de saúde, e depois iam a seus lugares de trabalho e começavam a trabalhar. 

Trinta dias depois, um dia sábado se juntavam todas as auxiliares de uma área programática 

para discutir  o que estavam fazendo, quais eram os problemas que elas tinham e que coisas 

elas tinham feito, e repassavam as experiências entre elas. E aí surgiam, também, 

necessidades não detectadas, específicas para cada área. Por exemplo, numa área a auxiliar 

de saúde não tinha problema para atender partos porque tinha uma comadre, em outras a 

comadre tinha  morrido e ela era exigida para fazer tal coisa. Então, essa auxiliar - não 

todas as auxiliares - tinha que ser treinada para atender um parto. Se uma auxiliar sabia 

atender parto e outra tinha essa necessidade, em vez de mandá-la à Escola de Enfermagem 

de Belo Horizonte, mandavam-na fazer estágio de 2 dias ou 3 dias para que ela aprendesse 

a resolver o problema de parto na área rural. Se fazia uma espécie de intercâmbio a nível 

do elementar, do básico, que elas superavam no cotidiano. Porque elas encontravam 

soluções diferentes, que eram as soluções que elas podiam resolver.  Que mais posso falar? 

 

NB - Vocês treinaram, nessa primeira fase, você tem idéia de quantas pessoas? 

 

MH - Foram vários cursos... Devemos ter treinado umas 700 a 800 auxiliares de 

enfermagem, com esse tipo de modelo. Além disso, se criavam situações muito 

complicadas porque as cabeças... Você chegava e obviamente você não tinha um modelo. 

O modelo era construído por eles. Eles tinham que eleger um coordenador do grupo. 

Estamos falando de pessoas da área rural, de uma disciplina, uma espécie de modelo 

pedagógico de participação. Todas falavam, todas davam sua opinião. No primeiro curso 

não aconteceu isso, nem no segundo. No terceiro já se elegeram representantes dos grupos 

que reinvindicavam diante da coordenação do curso, que solicitavam afastamento de 

supervisores porque eram autoritários, porque não deixavam o grupo deliberar, porque 

queriam orientar o grupo para determinada coisa. Isso acontecia. Por isso estava falando 

das contradições internas. Você colocava uma enfermeira e: “Não, porque tal coisa é 

fundamental”, e ela queria falar o que para ela deveria ser. E eles questionavam isso. Então, 

era um aprendizado também da participação. Nós tínhamos uma teoria de discussão 

interna. Acho que eu fazia bastante ênfase nisso. Você não pode conseguir que pessoas que 

vão  trabalhar com a comunidade ou dentro de um serviço de saúde sejam campeãs da 

participação da comunidade quando elas não são participativas, não tem nenhum tipo de 

experiência coletiva em seu próprio lugar de trabalho. Muito difícil. Se a pessoa não 
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reivindica, se não tem uma experiência política de reivindicação, de organização e de 

participação, como vai transferir isso para outros grupos?  Então, a gente fazia muita ênfase 

em estimular formas de organização coletiva dos auxiliares. Eu me lembro que num 

momento diziam: “Não, não” porque os auxiliares queriam organizar-se e se organizaram 

de fato. Foi um movimento de Londrina, Niterói e Campinas que foi gerado a nível de 

Montes Claros. Foi a criação de uma Associação dos Auxiliares de Saúde. Eu estimulava 

totalmente isso. Se as auxiliares querem se organizar, a primeira experiência política de 

participação é organizar... como se organiza e como reivindica seus próprios direitos. E 

isso significa que ela está em condições de repassar isso, depois, como experiência, como 

pedagogia para o resto. Se ela não está acostumada, se ela não sabe fazer isso, como 

organiza um grupo da população? Para reivindicar o que? Agora, isso tem suas 

contradições também. Veja uma coisa, a gente tem... e isso é importante colocar. Que 

acontecia com Chicão e depois com Saraiva? Com Chicão menos porque estávamos no 

período inicial. Sempre existe uma manipulação da participação, por mais que você seja 

progressista. Que acontece? Quando se trata de uma coisa assim caricata, autoritária, é 

muito fácil; mas quando você está numa situação de poder, você estimula toda a 

participação na medida em que não questionem tua situação burocrática de poder. Então, 

que acontecia? "Vamos  estimular tal coisa. Água não,  porque não tenho recursos; tal coisa 

não porque não tenho recursos". Então me lembro que, uma vez,  falei para um diretor 

geral: “Veja, o dia em que a população começar a dar chutes na porta da sua sala, esse dia 

vamos pensar que isso realmente está funcionando e que você não está manipulando mais”. 

Porque senão era: “Não, não vai por esse caminho porque a gente não tem recursos. Como 

vai responder às demandas?”  É o Tancredo Neves: "Quem administra esse milhão de 

pessoas mobilizando-se pelas Diretas?". Isso é uma coisa que está muito na cabeça das 

pessoas. 

 

NB - E pensando nisso que você está dizendo, queria saber sobre a infra, material, física 

desse sistema, da instalação dos postos, das dificuldades que você encontrou por aí. 

 

MH - Isso foi também muito criativo. Eu coloquei um modelo de treinamento de pessoal, 

para marcar um pouco como se pensava e como se discutia tudo. Por exemplo, era 

impossível pensar que você podia construir em seis meses - que era a meta inicial do 

primeiro ano - cento e poucas unidades. Em dois anos, nós íamos construir 255 unidades, 

treinar 800 a 900 pessoas. Bom, qual é o modelo tradicional? Ou você contrata uma 

empresa privada, joga os recursos para ela, o que significa um custo alto; padroniza o centro 

de saúde “o posto de saúde tem que ter tal característica, tantos metros quadrados”, vai e 

faz. Ou adota um modelo diferente. E nós adotamos um modelo diferente em Montes 

Claros.  

A Secretaria de Estado não tinha condições, a Secretaria de Obras não tinha condições. Ou 

você optava pelo setor privado ou optava por uma forma diferente, que era a de transferir 

os recursos para cada município com a idéia básica de planta mínima que eles podiam 

mudar. Mas não tinham condição de material, senão que eram os materiais próprios e os 

que se encontravam no local e operários que trabalhassem na área. Com isso estimulava 

um pouco o comércio local e dava fonte de trabalho para as pessoas que estavam aí. Então, 

se montou um esquema no qual se antecipava uma quantidade de recursos para iniciar a 
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obra; a liberação da segunda parcela, como se tivéssemos um inspetor da obra, porque nós 

não tínhamos engenheiro... 

 

JA - Esses recursos para instalação da rede física eram da Secretaria? 

 

MH - Eram da Secretaria que repassava, eram do projeto. A gente recebia  recursos do 

projeto e, em vez de sub-contratar de tal forma, repassávamos. Assinava-se um convênio 

com cada prefeito, com as 46 prefeituras: "Estamos querendo isso. Esta planta mínima tem 

que ter tais características. A estimativa de custos é tanto, os recursos que você tem são 

tanto. Se você quer fazer mais vai ter que botar recursos da tua própria Prefeitura, não tem 

mais que isso. Tem 200 mil cruzados, 1 milhão de cruzados para fazer isto. Isso dá. Então, 

você propõe mão de obra, propõe o tipo de material e vê o tipo de material que tem e as 

possibilidades". Então, existia uma planta mínima que era o espaço físico, um espaço 

mínimo para organização. Agora não existia padronizaão de arquitetura. Você podia fazer 

um tipo diferente segundo o que fosse localmente ou a partir de que não tinha engenheiros 

ou arquitetos para fazer uma fachada bonita e uma distribuição diferente. Isso significava 

que não tínhamos dois ou três supervisores que percorriam as obras, viam como estavam, 

seguiam liberando recursos e tinha um cronograma. Em vez de ter uma pessoa, ou uma 

entidade responsável por construir 100 unidades, eram 100 prefeitos, que além disso 

estavam interessados, porque isso significava depois mais dinheiro, significava ganhar 

politicamente prestígio. Naquele momento, estavam substituindo-se as relações de 

produção, tinham que legitimar-se eleitoralmente. Estava se fazendo a abertura política, a 

regra do coronel estava morrendo. Você tinha um caldo de cultivo fértil para que o prefeito 

se preocupasse com isso. Então, os prefeitos se interessavam por isso. Eram recursos, não 

sei se haviam mínimas corrupções - acho que não - mínimas coisas que não tinham 

interesse. A grande corrupção existe, a gente não questiona. O ponto é que eles fizeram. 

 

NB - Fizeram as 100 unidades? 

 

MH - Fizeram as 100 unidades. Aí se colocou um problema da racionalidade  de que estava 

falando. Digamos, o grande respeito a Eugênio... Nós colocamos: "Temos recursos para 

fazer o projeto USAID". Tínhamos 18 milhões de cruzeiros, que era muito dinheiro naquela 

época, em 76. Daqueles módulos básicos - não do projeto total de integração - nós podemos 

implementar as 255 unidades. Era um módulo básico por cada centro de saúde, por cada 

município - perdão. Cada município tinha um centro de saúde, e dependendo desses centros 

de saúde que tinham médicos e uma infra-estrutura mínima de laboratórios, existiam postos 

de saúde que formavam parte desse módulo básico. Acontece que nos primeiros seis meses, 

100; segundo ano, 150. Que acontece com os recursos? Na análise de planejamento, da 

racionalidade, diríamos: "Bom, nós não podemos criar 100. Temos recursos para esses 100 

e temos recursos para operar esses 100 durante 6 meses. Se vocês além disso vão montar 

outros 155, os recursos vão acabar no mês de dezembro de 1978. A gente não vai ter mais 

recursos e não vai ter possibilidade de manter os centros de saúde". Óbvio, só que isso não 

era um problema meu para daqui a 3 anos, era um problema para o governador e para o 

secretário de saúde nesse momento. 

 

JA - Existiam recursos para ampliar bastante os trabalhos... 
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MH - Mas não para manter. 

 

JA - É. Não para o custeio. 

 

MH - O custeio não. Então, nós decidimos fazer... 

 

JA - A idéia é que esses recursos viessem da Previdência? 

 

MH - Iam ter que ser arrancados para Previdência no momento em que isso estivesse 

operando. Nós colocamos o seguinte: “Que governador, que secretário da saúde e que 

prefeito - e qual vai ser a pressão dos prefeitos - fecha quatro ou cinco unidades que estão 

trabalhando, quando chega o ano de 78, que era um ano eleitoral? Quem vai fechar?... Pago 

para ver quem vai fechar os centros de saúde?” Então, que aconteceu? No ano de 77 

acabaram os recursos. A primeira transferência de recursos do INAMPS para o projeto foi 

feita para Montes Claros e, nesse momento, Aureliano Chaves estava como  candidato a 

vice-presidente da República. Então, Aureliano Chaves foi ao INAMPS, INPS daquela 

época: “Preciso de  tanto dinheiro”. A primeira programação... Eu lembro destas coisas da 

história... Já estava Saraiva a cargo, não Saraiva não, estava Chicão ainda. Estava em casa, 

uma quarta feira e me ligam pelo telefone: “Mario, tem que chegar agora porque sexta feira 

tem que ter montada a programação de recursos para o INAMPS”; “Não estava previsto 

viajar”; “Não, Mario, não tem jeito, tem que vir amanhã e sexta feira tem que estar pronto 

para entregar”. Então peguei um avião quinta feira pela manhã e  fui para Montes Claros. 

E aí fomos elaborar a parte inicial. A gente tinha tudo elaborado, porque  a programação 

estava feita. O que a gente precisava era só valorizar isso e colocar quais eram os recursos 

próprios, do ponto de vista financeiro; os recursos colocados pela secretaria; e que recursos 

para custeio a gente precisava do INAMPS. Viajei para Montes Claros. Sexta-feira já 

estava mais ou menos pronto - estas também são anedotas importantes - aí o Chicão me 

ligava pelo telefone de Belo Horizonte: “Mario, é só para a área rural, porque o projeto está 

dado para uma população de menos de 20 mil habitantes. Tira os centros de saúde, que 

eram 9 centros de saúde ou 8 centros de saúde, 9 da cidade de Montes Claros, que tem 

centros e poucos mil habitantes. Tira Pirapora que tem 40 mil habitantes”. Eu falei: 

“Chicão, eu não vou  tirar nada. Eu vou deixar todos eles. Se o INPS chega a questionar 

isso, porque  fala que não corresponde, tudo bem. Mas eu vou colocar tudo”. Então, 

colocamos todos os centros de saúde. Obviamente passaram todos, ninguém questionou 

nada. Não sei ser foi porque não tinham capacidade técnica ou porque ninguém ia discutir 

com Aureliano Chaves se ia dar ou não ia dar. Só que não houve questionamento. Então, 

entraram não só as de menos de 20 mil habitantes, mas entraram todas as de Montes Claros. 

 

JA - Essa exigência de menos de 20 mil habitantes, que reaparece lá no PIASS,  não era 

estabelecida por vocês? 

 

MH - Não, não era estabelecida por nós. Só que ao chegar a essa região, Chicão me ligava 

pelo telefone e : “Mario, não inclui  porque não vai passar”; “Mas eu vou incluir e que 

alguém fale que não vai passar”. 
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JA - Quem é que estabelecia esse negócio de 20 mil, era a própria Previdência? 

 

MH - Não era a Previdência, era o programa do PIASS, que era para 20 mil habitantes, 

populações rurais. Eles iam  financiar isso e não sair disso; colocaram isso como uma 

restrição. Agora, Montes Claros entrou com tudo, entrou com 100% das unidades, área 

rural, urbana, 150 mil habitantes. Lá, eles que destrinchem isso e vejam quem vai e quem 

não vai. Mas eu não vou fazer isso. 

 

JA - Nessa etapa o PIASS já está... 

 

MH - Nessa etapa o PIASS já estava começando e estava... isso é também uma longa 

discussão com... não sei se comentamos os outros dias, quando eu falei de Seixas, que era 

Secretário Geral do Ministério, naquela época. Eu morava em Brasília e eu viajava para 

Montes Claros. Ficava, geralmente, uns 15 dias seguidos em Montes Claros, e num fim de 

semana a cada 15 dias voltava para Brasília, ficava com a família. Segunda-feira pegava 

um avião e voltava. A cada duas semanas fazia um fim de semana. Não dava para pegar 

avião. Meu salário era muito baixo naquela época e  tinha que pagar um avião ida e volta 

de Brasília e não tinha possibilidades. Eu ganhava do Estado, naquela época, 12 mil 

cruzeiros por mês - hoje parece brincadeira - e a passagem de avião saía 500 ou 400 

cruzeiros. Dava para duas viagens por mês, não dava para cinco.  

Quando voltava para Brasília, com essa característica  de cidade institucional, onde você 

mora no bloco e na superquadra onde moram todos os caras do mesmo nível. Morava no 

apartamento do João Yunes que era secretário. Seixas morava no bloco do lado, que era  

de mais um quarto  porque tinha maior nível hierárquico, era Secretário Geral, então tinha 

mais... Tinha quatro quartos, o outro tinha três quartos. Era muito claro, o nível hierárquico 

se traduz naqueles blocos de Brasília.  

A gente tinha discussões. Além disso Brasília tem outra característica: nos fins de semana 

você não sabe o que fazer. Então, me fiz sócio de um clube, o Clube da Hípica, que ficava 

perto do bloco onde morava. O Seixas era sócio do mesmo clube. Então, aí, na beira da 

piscina, a gente discutia modelos de atenção. Naquela época o PIASS, pela lei 6229 estava 

orientado para a regionalização, atenção nas áreas rurais e regionalização da saúde coletiva, 

deixando para o INPS a atenção individual ou atenção médica. E o projeto de Montes 

Claros contrariava isso, porque falávamos de integração dos serviços de saúde, falávamos 

de integração do INPS, falávamos do Fundo Único, e falávamos da integração das 

atividades a nível dos próprios centros e postos de saúde. Não falávamos: “Este é um posto 

de atenção à saúde coletiva”. Este é um posto de atenção à saúde da população. Vai dar 

medicamentos; vai ter médicos; vai ter laboratórios; vai fazer vacinas e vai fazer tudo o 

que seja necessário.  

Esse modelo era contraditório e eu explicava para ele como regionalizava, discutíamos: 

“Bom, como você regionaliza a atenção a saúde? Fala para mim. Como é que monta só a 

epidemiologia?” Então discutíamos isso e era óbvio que era impossível montar um sistema 

onde só regionaliza o saneamento e a... Tem que montar um sistema de informação, tem 

que montar tal coisa, tem que montar uma estrutura de tal natureza a nível regional, tem 

que fazer isto, tem que fazer aquilo, tem que fazer o outro. Então, óbvio que você não 

pode... como vai ter informação de doenças transmissíveis, se você não tem relação com 

os centros de saúde? Era óbvio que tinha de intervir sobre o conjunto. Mas esse modelo, 
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em termos estratégicos, aparecia como um modelo que entrava em conflito com aqueles 

grandes acordos entre os dois Ministérios. Eles insistiram com o PIASS nessa linha e 

Montes Claros era um projeto meio alternativo, mas que não... Aí funcionou: 77- 76, 77 - 

até meados do 78. Obviamente entrou  num modelo que era o de discussão de normas, o 

modelo  atual. Nelson estava a cargo do PIASS em 77, fins de 77, chegou de Campinas ... 

 

NB - Nelson de que? 

 

MH - Não sei, é conhecido por todo mundo como Nelson. É o  atual secretário  de saúde 

de Campinas, Nelson  

Ao nosso juízo, para o tipo de modelo que a gente tinha em Montes Claros era errada, 

digamos, a forma. Então, começaram a tentar definir os modelos e as normas a nível 

central, e isso significa confronto de modelos: modelo autoritário, digamos, tecnocrático, 

que era o  modelo da Fundação SESP, que tinha hegemonia no Ministério naquela época. 

Nelson tenta colocar também um modelo mais ou menos alternativo que havia trabalhado 

em... mas se esterilizava nas disputas e na discussão desses problemas de poder ideológico 

e político e de micropoderes do Ministério, a nível do próprio Ministério.  

Então, não tinha saída externa. Tinham feito algumas reuniões, mas o PIASS não se 

operacionalizava. Chegou a um ponto que o PIASS não se operacionalizava e  que Chicão 

é chamado para montar o PIASS. Nelson sai do PIASS por decisão própria  e convidam 

Chicão como coordenador do PIASS. Isso foi no ano.. aí estou meio perdido, não sei se foi 

no ano 78, fins do ano 77. Exatamente a fins de 77. E aí vai o Chicão como coordenador 

do PIASS. Pellegrini, que comentamos os outros dias,  sai do PEPPE, porque é contratado 

na Fundação apesar de ganhar um concurso, e vai trabalhar em Montes Claros. 

Trabalhamos juntos durante muitos meses em Montes Claros. Então, Pellegrini vai com 

Chicão. Vai Sérgio Piola, que estava no IPEA. Sai um supervisor regional que depois foi 

secretário de planejamento, Agenor, que hoje está no grupo de GAP da OPAS e monta-se 

uma equipe a nível do PIASS, com toda a filosofia de Montes Claros, com toda a filosofia 

de descentralização de não discutir normas e de não perder  tempo discutindo a nível do 

Ministério, senão voltar-se para os níveis locais. Então, começam as articulações com os 

níveis estaduais e com os níveis de prefeitura e técnicos do estado para trabalhar um modelo 

similar a Montes Claros. Montes Claros, apesar de que era um projeto marginal, com o 

PIASS passa a ser um projeto aceito pelo Governo e pelo Ministério de Saúde. A gente 

difunde aquele modelo de Montes Claros para todo o Nordeste, para 11 estados. 

 

JA -  Montes Claros acaba promovendo uma orientação do PIASS. 

 

MH - Claro, Montes Claros tranqüilamente provoca a reorientação do PIASS. Se você vê 

o início... acho que uma tese de Érick fala isso, descreve melhor isso. Érick também 

trabalhou no projeto do PIASS. Érick faz o mestrado analisando o PIASS e  como foi toda 

a estrutura que se criou. 

 

JA - Mario, além dessa influência sobre o PIASS, nessa mesma época, depois das eleições 

de 76, eleições municipais, alguns municípios - você citou aí até Niterói, Londrina, 

Campinas -  tem uma vitória do partido de oposição da época e se começa a tentar também 
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experiências municipais. E Montes Claros tem influência também sobre essas 

experiências? Parece que Montes Claros acabou sendo um foco de atração. 

 

MH - Montes Claros passou, a partir daquela reunião... um pouco a estratégia que a gente 

montou com Sérgio Arouca, Francisco - Chicão - e o próprio Eugênio. Eugênio montou 

um esquema de difusão da idéia. Então, praticamente, acho que no ano de 77/78... Acho 

que eu te dei aula. Você estava fazendo o mestrado em medicina social e eu fui lá falar em 

duas ou três aulas sobre o  modelo de Montes Claros, naquela época, no ano de 77. Deixa 

ver se me equivoco: 77 ou 78. Você estava de aluno no projeto. Você  fez algumas 

perguntas; inclusive perguntou: “Porque decidiram um, dois ou três?”; “Porque sim” (ri). 

Eu lembro que eu perguntei: "Você estava questionando porque era três, quanto você 

acharia que seria o correto?"; "Não sei"; "Pois é, eu também não".(risos)  

Agora, de fato nós colocamos “três” e começamos a operar. Se fossemos discutir se era 

dois e meio, três ou quatro, ainda estaríamos discutindo até hoje e não aconteceria nada. 

Eu lembro que foi uma discussão do ponto de vista metodológico. Então, a gente saía pelas 

universidades e ia difundir. Sérgio falava. Aconteceu que Montes Claros passou a ser, para 

os residentes, para o setor progressista da saúde,  o modelo alternativo, com aquelas 

imagens meio infantis de que em Montes Claros estava acontecendo tudo. Não, em Montes 

Claros falado acontecia tudo, em Montes Claros real não acontecia tudo. Acontecia o que 

podia acontecer na situação do Brasil e nas situações claras, digamos, do regime em que a 

gente estava. Tínhamos um espaço razoável e a gente transitava por esses espaços. Criou-

se uma afluência grande de gente jovem para trabalhar em Montes Claros, que chegava lá 

pensando: “Onde estão os camponeses organizados?” (risos). Era mais ou menos uma 

fantasia. Nós falávamos do burguês cidadão que tem as urgências das transformações e que 

não entende os tempos históricos, nem o que significa a área rural, porque pensa que já está 

tudo montado. E nós ríamos e comentávamos isso naquela época. Chegava muita gente 

pensando que lá estava acontecendo tudo. Inclusive tem coisas, de que às vezes a gente 

fala, essas coisas de planejamento estratégico, e de como se opera com o micro. A gente 

tinha escassez - depois  um modelo que replicamos no PIASS - de supervisores de bom 

nível. Nem todos os supervisores compartilham a proposta, nem todos os supervisores eram 

progressistas, nem todos os auxiliares de saúde eram progressistas, nem todos os módulos 

básicos eram progressistas. Havia alguns que eram muito ruins, havia outros que eram 

medianos. Havia  uma discussão, que foi uma proposta minha naquela época, de dividir e 

selecionar áreas. Qual é a lógica? Veja a  inversão das lógicas de que eu te falava antes. 

Quer dizer, como eu opero? Como opera o sistema de saúde, usualmente, na supervisão? 

Você vai dizer: “Bom, quais são os bons? Quais são os bons, que são o exemplo do modelo 

que quero? Quais são os que estão na média e quais os que são piores?” Então você  

concentra todo seu esforço nos piores, para aproximá-los da média dos bons e deixa de 

lado aqueles que são bons e que podem avançar mais, e deixa de lado os que estão na média 

para uma segunda etapa. Nós  operamos diferente. Os melhores supervisores, as melhores 

discussões, as reuniões do módulo básico eram feitas precisamente nos lugares de ponta, 

naqueles lugares que eram mais ou menos médios e com aquelas análises sobre: quem era 

auxiliar de saúde, quem era o prefeito, que tipo de organização tinha a comunidade, se 

existia algum grupo de base da igreja católica, se não existia; quer dizer, todo esse conjunto 

da análise política e técnica da área. Quer dizer,  quais são aqueles que tem maior 

potencialidade? Aqueles que tinham maior potencialidade eram selecionados e iam ser 
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mais cuidados e melhor atendidos. Daqueles que tinham menor potencialidade, que eram 

impossíveis, e onde o auxiliar era ruim, só íamos cobrar eficiência. Então, quais eram? A 

enfermeira, que fala das normas e que vai ver como se dá a vacina e como se esteriliza a 

seringa,  irá a todos os centros que estão em tais condições. Agora estes que estão aqui são 

para nós discutirmos. Nós temos um 30% bom; 50% na média; 20% muito bom; um 30% 

está na média e uns 20%, 30%  são ruins mesmos. “Olha, vamos consultar os 20% bons e 

vamos selecionar aqueles da média que tem perspectiva para ir puxando o modelo”. Porque 

a gente tinha clareza de que não podia puxar o modelo global; eram aqueles espaços que 

você tem e como você opera avançando. Então, eu te coloco isso... Poderiam surgir na 

minha cabeça 45 coisas a mais. Tudo o que eu falo eram discussões do micro. Por exemplo 

- e acho que se fala em algumas teses - Montes Claros tinha uma Escola de Medicina.  

Analisamos: "Quem se pode opor a isto? Ao modelo integrado tais, tais, tais... O que vai 

acontecer com os módulos básicos?” Isso já não passa pela política global, senão que passa 

pelo micro de Montes Claros. “Bom, aqui tem um sindicato médico, se a gente realmente 

estimula uma melhor eficiência e dá mais cobertura, vai ressentir a clínica privada. E tem 

umas clínicas privadas que operam, que tem um consultório privado dos médicos”. Tinha 

um sindicato dos médicos que estava controlado por médicos mais ou menos privatizantes. 

Então começamos a pensar com Chicão: “Onde estão? Onde se juntam, além dos 

sindicatos?”; “Na Faculdade de Medicina”. Na Faculdade de Medicina no Norte de Minas, 

a FUMED. “Pois é. Então vamos atacar via faculdade de medicina”. Aí, inventamos um 

projeto docente assistencial com recursos da Kellogs, que a única coisa que tinha de 

interesse, do ponto de vista político, era que eles fossem parte do projeto e não fizessem 

oposição. Eu me lembro que era uma coisa meio despectiva. Falei: “Veja Chicão, os caras 

que estão na Universidade se conformam com muito pouca coisa, para os caras que estão 

em fisiologia vamos dar um microscópio. Para o cara que está em tal lugar, vamos dar meia 

dúzia de livros, e com isso vamos acalmar a fera durante um período”. 

 

Fita 7 - Lado A 

 

MH - Essa é um pouco da história... Bom, quando começou o planejamento estratégico? O 

planejamento estratégico começou no momento que você começou a pensar politicamente 

em como fazer para fazer coisas. 

 

JA - Na prática vocês estão fazendo planejamento estratégico... essa expressão ainda não 

existia. 

 

MH - Sem dúvida nenhuma...não existia. Nós estávamos planejando a partir do... Quer 

dizer, não existia. Estou te comentando quais eram os fatores de poder a nível geral; porque 

dividíamos o projeto em duas partes, porque ia ser difícil e ia ter oposição; isto não. Então, 

vamos fazer isso e entrar por aqui. Nisto que entramos, quais vão ser os opositores a nível 

local? Tais. Como é que a gente os convence? Como é que a gente envolve os Prefeitos 

para que os Prefeitos tenham interesse nisto? Transferindo os recursos, participando na 

seleção de pessoal. Então, vamos ter apoio político dos Prefeitos. Como controlamos a 

pressão dos médicos que falam que somos ineficientes, que estamos gastando muitos 

recursos? Que se esses recursos fossem dados ao setor privado seria muito melhor, seria 

mais eficiente que o FUNRURAL? Como logramos que eles não falem isso durante um 
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período de tempo? Que nos dêem uma folga para que a gente implemente isto? E uma vez 

que estiver operando é outra história, vamos discutir diferente. 

 

JA - Tinha hospital privado conveniado com o FUNRURAL? 

 

MH - Tinha, mas era uma porcaria. Em cada cidade mais ou menos importante, 

importante?... cidade...eu compreendí. Eu discutia numa etapa em Brasília... como se dão 

as coisas de conhecimento da realidade.. Eu discutia em Brasília: “Tem que interiorizar os 

médicos”; “Isso é fácil. Na Argentina se fez um programa de interiorização, no México se 

fez um programa de interiorização. Como se faz? Você tem que assegurar moradia, tem 

que assegurar salário, tem que assegurar certas condições; tem que assegurar, digamos, 

formas de treinamento desses médicos que se localizam na área rural para que não 

fiquem...”. Só que quando  eu viajei pelas cidades de 5 mil, 8 mil e 10 mil habitantes no 

norte de Minas me dei conta que era impossível pensar... Estava pensando na imagem que 

eu tinha do interior da Argentina, daquela cidade mais ou menos arrumadinha, de 7 ou 8 

mil habitantes, as ruas asfaltadas, com o correio, o delegado, o juiz de paz, escola, que não 

existia... 

 

JA - O interior de São Paulo. 

 

MH - Claro, o interior de São Paulo, mas como eu fui para o norte de Minas é totalmente 

diferente, não tem nada a ver com a imagem que eu tinha daquelas cidades... Também tem 

a ver com a magnitude: uma cidade de 8 mil habitantes na Argentina é equivalente a uma 

cidade de 30 mil ou 40 mil aqui, pela própria magnitude populacional. Então, uma cidade, 

Montes Claros, que tem 150 mil habitantes equivaleria a uma cidade capital de um Estado 

e maior que uma cidade capital daquele Estado. Então, tem uma infra-estrutura diferente, 

tem condições diferentes de comércio. 

 

NB - Você falava e não terminou de falar do Sindicato dos Médicos. Que aconteceu? 

 

MH - Aconteceu que demos o projeto para eles; eles entraram no meio do projeto; aí se 

tentou fazer - veja, as idéias eram de uma criatividade impressionante - se tentou fazer - a 

gente sabia que não ia acontecer, mas tentava, de toda forma - introduzir um problema de 

mudanças, se tentava definir o novo curriculum para a Escola de Medicina, melhorar o 

plantel dos professores e o conhecimento técnico dos professores, científico-técnico dos 

professores; e alterar os mecanismos de seleção, porque só iam nessa escola os filhos de 

grileiros, de pessoas.. Então, como a gente democratizava um pouco o acesso e fazia uma 

seleção diferente? 

 

JA - A Faculdade participava desse projeto de Montes Claros? 

 

MH - Não, participavam os professores através do projeto docente assistencial. Então, teve 

uma reunião em Porteirinha... 

 

JA - A Faculdade de Belo Horizonte, também? 
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MH - Não, isso é posterior. Aí abrimos depois, porque isso não deu resultado. Aí  o que 

acontece? Estou falando do ano 76,  ainda, ano 76 e princípio de 77. Aí, nós fazemos uma 

grande reunião em Porteirinha no final de semana, um sábado e domingo com alunos, 

representantes dos alunos, professores e a equipe de Montes Claros, para discutir durante 

dois dias a integração docente assistencial. Fomos com Pellegrini, viajamos de avião a Belo 

Horizonte, de ônibus de Belo Horizonte a Montes Claros e chegamos às 6 horas da manhã. 

Estávamos aguardando um carro e andamos 150 quilômetros nessa terra vermelha até às 9 

horas da manhã, quando chegamos à Porteirinha para participar da reunião, com Pellegrini. 

Nos dividimos em dois grupos e às 6 horas da tarde nos juntamos com Chicão para avaliar 

o que estava acontecendo. Aí o Chicão: ”Mario, o que você acha?”; “Isto é um desastre, 

isto não vale absolutamente nada, não vale o esforço de mudar a cabeça desses caras nem 

dos alunos que estão aí. Esse projeto realmente...”; ”Então, que vamos fazer?”; “Vamos 

deixar que isso funcione com aqueles recursos e vamos tentar limitar o máximo possível o 

ingresso destes caras dentro do sistema, porque estes caras vão distorcer totalmente o 

sistema”. Aí surgiu como alternativa  a participação com Chico Gordo - Francisco Campos 

- em um programa de estágio dos alunos de Belo Horizonte, que eram muito mais 

politizados e compartilhavam melhor o modelo.  

Com isto quero deixar claro isso que você estava falando. O que é o planejamento 

estratégico?  É o pensamento político, político. Você vai pensar que o que você tem é um 

modelo determinado, uma forma de intervenção, quer mudar determinadas coisas. Como 

você age politicamente para que isso aconteça? E ir cuidando, como uma flor, cada uma 

das partes, não só global, a FBH, ou tal coisa, ou o reacionário de tal lugar, ou a medicina 

de grupo. Sim, é certo, isso está, é um referencial. Só que a este nível tenho que ver desde 

os alunos da Escola de Medicina até o professor, até João ou Pedro. Como é que vai reger? 

Como é que vai fazer? E como você propõe alternativas? A gente é, permanentemente, 

uma fábrica de alternativas.  Você me perguntou por que não me interessava Caruaru. Eu 

assessorava os dois. Porque Caruaru era aquele modelo, modelo normativo. O pessoal tem 

que saber essas normas, usar produto acabado, tal coisa. Os programas são tal coisa, então 

tudo bem. Em Caruaru eu discutia eficiência, eu não discutia alternativas.  Chegava a 

Caruaru e dizia: “Bom, para aumentar a eficiência, a coordenação tem que ser assim, o 

sistema de insumos deve ser assim, o modelo do formulário deve ser este. Para você 

controlar o almoxarifado e o sistema de compras, faz tal coisa, desenha um 

formulariozinho. Tudo bem, de acordo?”; “De acordo”; “Tchau"; "Tchau"; "Vou embora". 

Por isso estava falando, são dois modelos totalmente diferentes e era questionado em 

Recife  porque sempre falava de Montes Claros e nunca falava... "Você não tem interesse"; 

"Obvio que não tenho interesse neste projeto. Já fiz isto 200 vezes e sei onde acaba, qual 

vai ser o limite. Vai ser tão ineficiente tecnicamente como o outro, como o de Montes 

Claros, ou vai ser mais ineficiente. Só que aquele propõe alternativas que são diferentes e 

modelos que são diferentes". 

 

JA - Falando de como Montes Claros teve influência sobre o PIASS, reorientando o PIASS; 

você participou diretamente do PIASS ou só através dessa influência de Montes Claros? 

 

MH - Quando Chicão vai assumir o PIASS, eu já tinha uma relação pessoal com o Chicão, 

nossa associação havia dado certo (risos). Então, numa oportunidade, Chicão me mandou 

chamar para ir a Montes Claros e falou: “Mario, passa por Belo Horizonte que quero falar 
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com você”. Aí, me coloca que havia sido convidado para o PIASS. Aí discutimos um dia, 

Chicão e eu, a possibilidade do que fazer no PIASS, como abordar o PIASS, como discutir 

e em que condições ele poderia assumir. Era óbvio que tinha que levar uma equipe mínima. 

Se não levasse uma equipe mínima ele estava liquidado. Sozinho no Ministério ia acontecer 

a mesma coisa que aconteceu com o Nelson. Então, condições: “Desde o momento que 

estão te chamando é porque não tem saída e o Ministério precisa de alguém que 

operacionalize isso. Estabelece algumas condições básicas mínimas para operar”. Então, a 

condição era uma equipe básica mínima. Foi Pellegrini, Agenor, Sérgio Piola, se juntou 

uma equipe boa para operacionalizar isso, Érick. Aí, o PIASS tinha uma estrutura e uma 

organização um pouco diferente, tinha um grupo executivo interministerial, porque era um 

projeto com fundos do Projeto de Integração Nacional, o fundo PIN. Então, tinha um 

representante do Ministério da Saúde, um representante do Ministério da Previdência, um 

representante da SEPLAN, que era do IPEA, um representante do Ministério do Interior, 

eram 4 ou 5 Ministérios e um representante do Ministério da Educação e tinha o Secretário 

Executivo desse GEIN - Grupo Executivo Interministerial - que era o Coordenador do 

Projeto, que era o Chicão. E tinha um grupo técnico: esse secretário executivo era quem 

operacionalizava as políticas. Então, tinha que conseguir certos acordos, e aí se conseguiu 

mais ou menos  ter no GEIN pessoas que apoiassem um pouco a linha que a gente estava 

levando. Quando o Chicão colocava - a gente sempre discutia antes o que ia ser colocado, 

mais ou menos em termos gerais - não eram colocadas as especificidades. As 

especificidades e os detalhes eram aqueles com os quais você podia, digamos, operar ..era 

a flexibilidade entre a decisão política e como você operacionalizava a proposta política. 

Nunca se chegava a níveis para depois ser contrário às diretrizes políticas. Então, eram 

grandes diretrizes que se discutiam. A primeira experiência que a gente fez...essa loucura 

do Chicão. Sempre que falo de Chicão sorrio um pouco porque me lembro de múltiplas 

histórias. Um dia me chama pelo telefone; tínhamos discutido em dezembro de 77 como 

íamos operacionalizar o PIASS. Já havíamos definido com esse grupo - Pellegrini, Chicão 

- um nível totalmente diferente que o de Montes Claros, já era um nível de pessoas com 

experiência. 

 

JA - E o projeto também é muito maior. 

 

MH - Muito maior.. Então, discutimos as linhas de como operacionalizar o PIASS e entrar 

rapidamente a nível dos Estados e a nível das Prefeituras para conseguir apoio. Eu defini 

também com eles um modelo de programação simplificada, um pouco melhor elaborado 

que o programa de Montes Claros, porque já tínhamos uma experiência. E um dia me liga 

Chicão no mês de janeiro de 78, e diz: “Mario, a próxima semana fazemos uma experiência 

na Bahia”; “Ah, tudo bem, Chicão. Viajo para lá em tal data e discutimos a experiência da 

programação”; “Só que eu convoquei as 16 regiões da Bahia para fazer a programação e 

acabar a programação 6ª feira” porque 6ª feira tinha que apresentar os recursos de que a 

Bahia precisava para transferir os recursos que estavam paralisados no Ministério.  

Essa foi a experiência mais divertida que tive, provavelmente. Nós criamos 16 grupos 

regionais, 16 grupos aos quais a gente deu certas regras de jogo. Primeiro discutimos 

durante dois dias, 2ª e 3ª , o que significava o PIASS do ponto de vista de diretrizes, 

operacionalização, sei lá, um pouco o modelo de Montes Claros e, a partir de 4ª feira, 

começamos a programar para fechar 6ª feira toda a programação do Estado da Bahia, com 
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16 regiões sanitárias, 600 unidades de saúde a serem construídas, com tantas centenas ou 

milhares de auxiliares de saúde para serem treinados e com tantos milhões de cruzeiros 

para serem transferidos. E o curioso é que fechamos. Na 6ª feira foi fechado e entregue e 

foi apresentado pelo Secretário de Saúde, pelo Superintendente Regional do INAMPS e 

levado a Brasília como proposta da Bahia. Essa loucura de fazer a curto prazo, com 

urgência política e dar respostas, digamos, dar respostas políticas, no momento, com 

sustento técnico, uma base técnica. Aí tem como eu me definia. Você fala se eu trabalhava 

no PIASS. Esse grupo do PIASS, Chicão, Pellegrini, todo esse conjunto era visto realmente 

como um grupo marginal. O Ministro não gostava do PIASS, não queria saber nada. Paulo 

de Almeida Machado realmente era contrário ao PIASS. Então, é uma coisa importante, a 

gente trabalhava contra o Ministro dentro do próprio Ministério.  

 

NB - Como?  

 

MH - Trabalhava a nível dos Estados, trabalhava a nível dos Municípios e não discutia 

internamente a distribuição de poder dentro do Ministério. Então, a gente tinha um espaço 

que era o da relação com os Estados. A gente ia montar o programa nos Estados e os 

Secretários de Estado e os Governadores solicitavam esses recursos ao fundo PIN. Então 

estava representado do Ministério. Isso era acordado, tudo bem, aprovado o projeto da 

Bahia. Só que nós estimulávamos e montávamos o projeto da Bahia, com os técnicos da 

Bahia. Não éramos nós, não nós, eu não era nada; nem o grupo técnico elaborava senão 

que era elaborado perifericamente. Isso chegava com uma pressão...Você falava no ano 77 

ou 78, que você ia dar a um Estado vários milhões de cruzados. Meu Deus! Eles não tinham 

um tostão para fazer nada. Imediatamente descampavam para o Secretário de Saúde, que 

levava ao Governador. O Governador mandava e tinha uma pressão política para obter isso.  

Como é que funcionava? Já tinha terminado o projeto - é um pouco de história pessoal - já 

tinha terminado aquele projeto da PAPPE e eu funcionava como assessor contratado pelos 

Estados. Digamos, os Estados tinham recursos do PIASS e eles me contratavam para uma 

ou duas semanas de assistência técnica. Eu lembro que para não complicar minha vida 

familiar e não estar sempre sentado em um avião, eu tinha definido que não trabalhava 

mais de duas semanas por mês, e nunca duas semanas juntas. Eu podia trabalhar de 

domingo a sábado, inclusive. Bem definido, trabalhava esses seis dias em qualquer projeto.  

Então, tinha essas reuniões do GEIN. Foi uma metodologia que depois se perdeu, que foi 

importantíssima, que foi a base do CONASP. Eram as reuniões regionais. Juntavam-se os 

técnicos e os secretários de saúde para começar a discutir as políticas, diretrizes políticas 

do PIASS, como estava sendo implementado o PIASS e como se distribuíam os recursos. 

Criavam-se reuniões regionais, não a nível de cada Estado. Faziam-se programas de cada 

Estado depois se juntava o GEIN. Em vez do GEIN se reunir em Brasília, se reunia em 

Recife. Ia discutir a distribuição de todos os recursos no ano de 78 para todos os Estados.  

Eu era contratado por esses recursos estaduais, saía, viajava,  era complicado... e 

participava nas reuniões do GEIN, opinava, dava palpites. E eu me definia naquela época: 

“Mario, o que você é no PIASS? “; “Eu sou um assessor informal de grupos clandestinos 

de poder”. Porque, realmente, eu não tinha nenhuma formalidade de nada. Entrava nas 

reuniões, discutia com os caras da GEIN, criticava o projeto, falava da distribuição de 

recursos e ninguém sabia quem era Mario Hamilton e ninguém sabia qual era a minha 

função. O Brasil tem essa contradição, que não aparece em países melhor organizados. 
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Então, eu discutia. Um dia, alguém me perguntou:  “E você, é o que?”; “Assessor 

informal”; “Assessor informal, de quem? ”; “Do grupo clandestino”; “Qual? Esse grupo  

que está aí no PIASS, que o Ministro não quer?”; “Pois é, eu sou isso” (risos).  Meu papel 

no PIASS era esse: assessor informal de grupos clandestinos de poder. 

 

JA - Mario, como é que se cria o PIASS com essa oposição do Ministro? Tem um papel de 

IPEA nisso, né? 

 

MH - Tem o papel do IPEA? Aí, Eduardo Kertz joga um papel...  

 

JA - O IPEA, mais do que o Ministério, é que... 

 

MH - O IPEA. Que acontece? Como representante do Ministério do Interior pela SUDENE 

aparece Otávio, que foi o Secretário da Conferência Nacional de Saúde; havia um acordo 

com Otávio, um acordo com Eduardo Kertz... 

 

NB - Qual a Conferência que você está falando? 

 

MH - A 8ª Conferência, agora. Otávio que  é de Recife, pernambucano. 

 

NB - Porque teve uma Conferência nesse período também, não teve? 

 

MH - Acho que sim. 

 

JA - A Quinta e a Sexta. 

 

RG - Teve duas: a Quinta em 75... 

 

MH - A Quinta foi a da lei 6.229. 

 

NB - E a sexta foi em 77, não foi? 

 

MH - Eu não sei. Não me lembro se participei dessa reunião. Realmente, me parece que 

foi uma reunião que passou... 

 

RG - Você não lembra dessas reuniões? 

 

MH - Não, acho que participei em alguma, mas me pareceu tão intranscendente que não 

lembro. Então, a gente tinha todo esse modelo, toda essa fábrica de discussão de Montes 

Claros e depois repassamos para o PIASS... 

 

NB - Espera só um pouquinho. Por que o IPEA tinha interesse em tocar esse projeto? 

 

MH - Porque era o fundo PIN. O idealizador do projeto do PIASS, do Programa de 

Integração de Ação de Saúde e Saneamento foi o IPEA, foi Eduardo Kertz. Eduardo Kertz 
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foi quem fez, digamos, a proposta de interiorização da saúde coletiva. Surge com Eduardo 

Kertz que cumpre um papel importante. 

 

RG - É o IPEA da Seplan? 

 

NB - Evidente 

 

MH - Sim, é o IPEA da Seplan. Tanto assim que Sérgio Piola que passa para o PIASS é 

funcionário do IPEA. 

 

JA - O PIASS se desenvolve mais através do IPEA do que através do próprio Ministério? 

 

MH - Não, depende do Ministério. Tem esse Grupo Executivo Interministerial. O cara do 

Ministério de Educação era qualquer um e não acontecia nada. Do Ministério da Saúde era 

Seixas, que era contraditório. Se bem ele queria o modelo de saúde coletiva, ele sabia que 

a experiência de Montes Claros tinha dado certo, apoiava em determinadas velocidades, 

apesar do Ministro. Seixas viabilizava apesar do Ministro. E o Eduardo Kertz que era o 

representante do IPEA e Otávio que era o representante do Ministério do Interior pela 

SUDENE. A gente tinha uma espécie de... dos quatro ou cinco, tinham dois que estavam a 

favor, que concordavam com a proposta. Um que dentro das limitações que tinha no 

Ministério também concordava e aprovava a proposta, que era o Seixas. E outros dois que 

pensavam pouco. O Ministério da Previdência  também tinha  alguém que eu não lembro 

quem era, naquela época... Teófilo, que era do Ministério das Previdência, que era 

representante do GEIN, era representante do Ministério da Previdência. 

 

NB - Mas ele era a favor? 

 

MH - Ele era a favor, contra e muito pelo contrário, era irrelevante Aí, o PIASS eu te diria 

realmente, é a experiência micro de Montes Claros, retraduzida em 11 Estados, com mais 

experiência, com gente de mais nível; na qual aplicávamos muitas das coisas que tinham 

sido discutidas em Montes Claros e que já estavam implícitas. Coloquei que era contratado 

por Estados. Nós tínhamos selecionado 3 ou 4 Estados que eram os que tinham grupos mais 

progressistas e que podiam avançar na proposta. Então, não era assessor do conjunto dos 

Estados. Eu e Pellegrini éramos mais destacados como assessores informais. Eu continuava 

em Minas Gerais, Bahia e Alagoas, três áreas em que a gente via possibilidades. Na 

Paraíba, que era ruim, cobrávamos eficiência. No Ceará, que não tinha nada, cobrávamos 

eficiência. Então, mandamos a Judith Feitosa, que era uma enfermeira da Fundação SESP: 

“Você é responsável pelo funcionamento do programa na Paraíba, no Piauí e no Ceará" e 

ela ia pobre Judith, era uma grande pessoa, mas tinha toda a cabeça da Fundação SESP.  

Então, nós tínhamos vários modelos funcionando: um modelo geral que avançava em 

determinadas áreas e outras áreas onde era cobrada eficiência até que se criassem 

condições, mudasse o Secretário, mudasse o coordenador e aparecessem pessoas que 

operassem. Naquela época, com quem a gente trabalhava na Bahia? Trabalhava com Vera, 

que hoje é Secretária de Planejamento da Fundação SESP; trabalhava com Tânia, que acaba 

de se demitir como Secretária de Recursos Humanos do Ministério; com Zé Alberto 

Hermógenes, que foi Presidente da Fundação SESP e Secretário Geral do Ministério; e 
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outro grupo mais jovem dentro do... o Rainilson, que é Superintendente Regional ou 

Secretário de Assistência Médica do INAMPS. Era um grupo mais ou menos jovem e 

progressista. 

 

NB - Isso era em todo o Brasil, em todos os Estados? 

 

MH - Não, começou para todo o nordeste, 11 Estados no nordeste, norte e nordeste... 

 

JA - Para as cidades de menos de 20 mil 

 

MH - Cidades de menos de 20 mil habitantes. Então, o PIASS... Tem teses por aí... O que 

a gente fez foi reproduzir esses modelos de formação rápidos. Me lembro que a gente foi 

com Piola para essa primeira experiência. Depois da experiência da Bahia, fomos 

programar Rio Grande do Norte, para treinar o Piola que não estava... participava uma vez, 

então tinha que treinar e eu saía com ele e: “Bom, vamos ao Rio Grande do Norte”. E em 

dois dias e meio - chegávamos uma 2ª feira para ficar até 6ª - 4ª feira pela manhã havíamos 

treinado as quatro regiões sanitárias, estava tudo programado, tudo liquidado, fechado, com 

orçamento e tudo. Me lembro que Sérgio Piola falava: “Quantos macetes você tem, Mario? 

Eu tenho que aprender todos esses macetes”; “Então, tudo bem; faz assim, multiplica por 

quatro e está feito”, aqueles macetes... 

 

NB - Quanto tempo levou a implantação do PIASS? Quanto tempo você ficou fazendo esse 

tipo de trabalho? 

 

MH - Eu fiquei fazendo esse tipo de trabalho até outubro de 78, quando entrei na Escola. 

Nesse momento tinha terminado... Com Sérgio, estava cumprindo um pouco essa função 

de assessoria, totalmente solto. Participava em alguns cursos da Escola, eventualmente 

tinha relação com o PESES/PEPPE de experiência. E um dia, Sérgio me falou: “Mario, 

você não pode continuar não institucionalizado”. Sérgio Arouca me falou: “Acho que a 

gente vai ter que programar alguma forma de que você se integre, e o melhor lugar a 

integrar-se é na Escola Nacional de Saúde Pública, no PESES, com a experiência e sei lá... 

 

JA - Até agora a gente estava falando da tua experiência em serviços, na organização de 

sistemas e tal. Aí tem uma outra fase que eu não sei se a gente vai continuar já da tua 

experiência docente. 

 

NB - Não, eu gostaria de deixar isso para a próxima vez. Mas eu queria ver uma coisinha 

para trás ainda... 

 

MH - Claro, está bem o pedido dele... Eu tenho experiência docente na Argentina ligada à 

relação dos serviços. Só quando chego ao Brasil, meu primeiro período em Brasil é... 

 

JA - Atuação em serviços. 

 

MH - Era um pouco como se eu voltasse a fazer de novo a mesma carreira que tinha feito 

na saúde pública, só que com muito mais velocidade. Eu voltei para trabalhar num lugar... 
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em vez de trabalhar em um Estado como Tucumán em 1964. Eu fui em 64 para Tucumán, 

me formei nos Estados Unidos no Mestrado em metodologia, fui Diretor Nacional de 

Informática, fui Diretor Nacional de Pesquisas de Saúde na Argentina e, de repente, voltei, 

de novo, não a nível nacional, mas numa região, a um Tucumán pior, que era Montes 

Claros. Só que a velocidade da carreira foi diferente, por minha experiência. 

 

NB - Para a gente encerrar hoje, eu gostaria que você falasse um pouco o que aconteceu 

com Montes Claros quando Chicão saiu, você saiu? Você voltava lá periodicamente? 

 

MH - Eu voltei até o ano de 78, até fins de 78... 

 

NB - Você ficou basicamente lá em 76 e 77? 

 

MH - Não. Em 78 também acompanhando a BIA/PIASS... 

 

RG - E em 79 você faz um documento de análise sobre o PIASS justamente... 

 

MH - Não, no curso de planejamento no ano de 79 mando os alunos fazerem uma análise 

do PIASS e avaliar o PIASS, no curso de planejamento. Agora, isso tem a ver com a 

personalidade, o estilo. O PIASS começa a funcionar, Montes Claros começa a ser o 

modelo que se reproduz, começam a viajar do interior de outros Estados para ver como 

opera Montes Claros, e em outubro de 78 a reunião do GEIN se faz em Montes Claros. Aí, 

a gente monta um show, a gente pode falar um show. Eu fiquei com a função de regente 

do show, que era um pouco como... Outro dia lembrava com Pellegrini, que estava aqui, e 

contávamos histórias. Me fez lembrar e rimos juntos - quando Pellegrini passou por aqui 

há duas semanas. Então, o negócio era: “Bom, Montes Claros tinha determinadas 

características. Como é que a gente montava?”. Ia chegar todo o GEIN, grupos de oposição 

dentro do Ministério aos nossos projetos, ao PIASS, porque você estava questionando os 

programas verticais, programas centralizados e toda a estrutura de poder do Ministério.  

Então, chegava o Ministério em peso, todos os Secretários de Saúde de todo o nordeste e 

tinha que apresentar-se em Montes Claros, essa experiência que era tão falada e que estava 

passando por todo o PIASS e por quanto buraquinho do PIASS e movimentando técnicos 

em diversos setores. Aí, montamos uma espécie de show que foi tremendamente exitoso. 

Primeiro, Saraiva era o Diretor Regional naquela época. José Saraiva Felipe - agora está 

como Secretario de Assistência Médica do Ministério da Previdência. Cara jovem, 

inteligente, competente - Saraiva - politicamente bem formado, com todas as características 

do mineiro, do jogo e da negociação política. Tenho grande respeito e carinho por Saraiva, 

nosso aluno de mestrado também. Então, o que era? Era fazer uma coisa que não fosse só 

de impacto, digamos, técnico, mas de impacto visual e de impacto político do que 

significava o PIASS e Montes Claros a nível de participação. A gente, primeiro, fez um 

grande mapa da região de Montes Claros, Saraiva apresentava o que era antes e o que era 

depois. Só que nós fizemos um grande mapa com luzes. Então, apareciam sete luzinhas 

acesas e ele comentava a situação de Montes Claros, de repente dizia: “No ano de 77 se 

implementaram...” e pakk, apertava o botão e bluuuumm, apareciam 100 postos de saúde. 

“Então, em 78 se incrementaram”.. buuummmm... 250, tudo cheio de luzes e: 

“Laboratórios de saúde”... pakkk... com luzes verdes.  Era um mapa a cores, era um show 
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pirotécnico feito em Montes Claros, no meio do mato (risos). Um impacto visual, os caras 

ficavam assim... Não havia nada e, de repente, centenas de luzes. Era o primeiro impacto, 

o primeiro impacto. Depois nós discutíamos coisas técnicas que hoje já se discutem, que 

foram criativas a nível operacional. A gente discutia a programação das vacinas, as 

campanhas das vacinas. Bom, a campanha centralizada, vertical versus a rotina nos Centros 

de Saúde. Então, tinha os campeões das campanhas e os campeões das rotinas. E acontece 

que cada uma delas tinha suas vantagens e suas utilidades. Nós inventamos uma forma 

diferente, que foi também uma pressão sobre o Ministério, que era momentos de campanha, 

com momentos de rotina. Só que as campanhas e seus momentos de campanha não eram 

programados a nível central, mas eram programadas a nível local, como parte de um 

programa de vacinação do conjunto. Então, fizemos experiências em duas áreas 

programáticas ou três áreas programáticas de Montes Claros, de programação a nível local, 

onde as auxiliares de saúde definiam quantos faziam o censo, quantas crianças tinham que 

ser vacinadas, escolhiam os locais de vacinação, onde tinha geladeira, onde não tinha 

geladeira, que vizinho ia participar, quem ia fazer isso, aquilo e outro. Você sempre 

trabalhava ou com escolas ou com centros de saúde. Só que não existiam escolas em todos 

os lugares, postos de saúde não existiam em todos os lugares. Como é que a gente chegava 

onde estavam pessoas sem fazer deslocamentos, em áreas rurais com distâncias mais ou 

menos importantes? Então, tinha que localizar o povoado mais miserável onde tinham 50 

crianças; quem tinha - porque fazia muito calor - quem tinha uma geladeira ou se você 

tinha que botar em um isopor e levar a vacina em tal momento. Você ia chegar às 9 horas 

da manhã e às 11 tinham que estar  todas as crianças... Quem é o responsável? As auxiliares 

de saúde iam montando todo o esquema a nível local. Inclusive, houve um questionamento 

do Ministério, eles queriam vacinar contra sarampo e a gente não aceitou; não, não, não 

queriam vacinar contra sarampo e a gente colocou que era necessário vacinar contra 

sarampo. “Ah, não está dentro da campanha”; “Não  interessa, isto é uma necessidade”. E 

tivemos longas discussões e ganhamos... 

 

JA - A campanha era de que? 

 

MH - Era anti-pólio. E não queriam vacinar contra sarampo. E nós dizíamos que sarampo 

era um problema na área e conseguimos com o Ministério vacinar contra o sarampo, contra 

a campanha que eles queriam fazer. Porque nós não podíamos mobilizar, nesse momento 

de campanha, todas as crianças para serem vacinadas só com uma dose, com um tipo de 

proteção. Então, íamos vacinar o que desse maior proteção. Brigamos com o 

ministério...estou falando no ano de 77, 78, não era fácil. Eram momentos de campanha 

com a programação a nível local, só que essa programação a nível local era feita por 

supervisoras que não tinham formação profissional, alguns deles...Aí tinha um garoto, 

Eliomar, que realmente era um garoto brilhante, que tinha estudado enfermagem, que 

nunca havia se formado em enfermagem; depois, quando ganhou o PMDB, foi Chefe de 

Gabinete do Prefeito do PMDB de Montes Claros; não sei se depois foi candidato a 

deputado; não sei o que é da vida dele agora.  Eu viajei para a cidade de Bocayuva - tinha 

que montar a parte do show que ia dar Eliomar. Eliomar era o responsável pela 

apresentação, para o Ministério, da campanha da vacinação. Nós tínhamos brigado com o 

Ministério para obter a vacinação anti-sarampo. Então, vem a velocidade das coisas - eu 

viajei pela manhã, ia para... 
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Fita 7 - Lado B 

 

MH - ... Belo Horizonte, o ônibus passava 8 horas da noite por Bocayuva. Viajei de carro 

às 9 horas da manhã, me sentei com ele e 2 auxiliares para montar todo o esquema; fazer 

custos por tipo de vacina; custos por não sei o que; e fizemos um trabalho técnico 

impressionante. O responsável por apresentar, digamos, a discussão do que era uma 

campanha - o que eram as rotinas; como utilizar as campanhas; os momentos da campanha 

dentro da rotina; como atingir coberturas máximas; como fazer os controles 

epidemiológicos; e como programar a nível local, com resultados de custos, de cobertura, 

de quantidades - era uma pessao não técnica, não profissional. Quando Eliomar fez a 

apresentação dele, todo mundo perguntava: “Formado aonde, na Escola de Saúde Pública?” 

(risos); “Não, esse não tem nem formação profissional, esse é um técnico. Acontece que 

aqui em Montes Claros...” 

 

RG - Aqui é assim!(risos)  

 

MH - A terceira parte do show era de um auxiliar de saúde, que realmente era um cara 

extraordinário, com ampla experiência de participação e grande vivência local. Tinha 

formas de organização e de mobilização da população e tinha conseguido colocar o 

abastecimento de água e uma quantidade de coisas. Então, quando chegamos ao fim, das 

luzes, do técnico que não era profissional e que dava um show e dava aula de campanhas 

e programas e rotinas, versus tal coisa e discutia, digamos, do ponto de vista metodológico 

e técnico e aportava dados que eles nunca  tinham, de coberturas e de eficiência e custos; 

era praticamente um auxiliar de saúde que estava fazendo grande transformação a nível de 

participação. Era um pouco como a gente operava. Quando acabou aquela coisa, acho que 

foi  12 de outubro ou 13 de outubro, ou 15 de outubro de 78, eu dei por finalizada  a minha... 

Eu tinha ainda mais 3 meses de contrato, até dezembro de 78, me lembro que falei: 

“Companheiros, vocês já têm calças compridas, meu trabalho aqui acabou. Meu trabalho 

aqui acabou. A partir de hoje, Mario não volta mais a Montes Claros, não tem mais que 

vender, não mais que fazer. Isto entra em uma etapa de burocratização, chegou a seu ponto 

superior. Agora vêm os ajustes menores que não tenho realmente nem personalidade, nem 

estilo, nem tempo, nem vontade de fazer. Agora passa para vocês...já acabou”.  

Porque eu viajava uma semana por mês, em 76 quando acabou aquilo, todo o ano de 76, 

todo 77 e parte de 78 viajava uma semana por mês a Montes Claros. Viajava um semana 

por mês e: ”Quais são os problemas?”. Aí sistematizava o problema, discutíamos, 

avançávamos sobre isso, o mês seguinte voltava: “Como é que está o mês anterior? Quais 

são as dificuldades?”. E aí construíamos sobre isso. Então, em outubro de 78 foi a última 

vez que fui para Montes Claros e nunca mais pisei em Montes Claros nos últimos 9 anos. 

 

RG - Nunca mais voltou a Montes Claros até hoje? 

 

MH - Nunca mais voltei até hoje. 

 

JA - Você tem idéia da continuidade disso, como é que essa coisa continuou? 
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MH - Imagina o que vai acontecer com a SAG.(ri) 

 

JA - Você tem idéia do que aconteceu dai para frente? Como está Montes Claros hoje? 

 

MH - Veja, eu tive em uma oportunidade que fazer uma avaliação sobre Montes Claros. 

Me convidaram... não avaliação, mas discussão sobre Montes Claros. Naquela época, em 

80, 8l, me convidaram  do CENDES da Venezuela, estava Mario Testa. Eu me lembro que, 

obviamente existe uma coisa clara, não posso discutir o que era antes e o que era depois do 

que a gente trabalhou. Não tenho dúvida de que melhorou a acessibilidade à atenção, com 

todos os defeitos e problemas. De nada, de nada, alguma coisa, mesmo que seja imperfeita, 

melhorou muito. 

 

JA - Uma parte da rede instalada continua funcionando? 

 

MH - Continua funcionando. Não sei como está hoje. Em termos políticos se mudou o 

sistema, não mudou de fato. Em termos ideológicos foi útil. Agora eu colocava uma coisa 

que é que você nunca sabe os reflexos das coisas que você faz; e não quero atribuir o que 

a gente fez em Montes Claros. Quer dizer, quanto é que é 001, é 002? É aquele caso das 

normas: "É 1, é 2, é 3?“ Não sei, mas que algum efeito teve, não tenho dúvida nenhuma. 

Não estou colocando isto, não quero ser simplista. Mudou a relação de produção, se 

alteraram as situações, politicamente o pais mudou, tudo. Só que, pela primeira vez nas 

eleições do ano de 81, não sei se eleições para Prefeito, ganha a oposição. E, vê uma coisa, 

praticamente, os diretórios que se criam do PMDB, numa região totalmente controlada 

naquela época, todos os diretórios, a maioria dos diretórios, foram formados a partir dos 

auxiliares de saúde e supervisores nossos. Então, quanto é que foi? Quanto é que foram 

aquelas coisas que você não pensa que são parte da própria atividade de saúde, essa coisa 

pedagógica que você vai difundindo e não sabe quanto é que foi? Eu não sei quanto é que 

foi.  Agora, que teve importância e que foi útil para o processo político geral, não tenha 

dúvida nenhuma. Então quando fala: o que é que foi Montes Claros? Não sei o que foi. Só 

te posso falar tal coisa: isso aconteceu; foram eleitos candidatos a deputados, foram eleitos 

prefeitos; o Saraiva, diretor do Centro Regional, passou a ser Secretário de Saúde de 

Montes Claros. Isso aconteceu em todo o nordeste; foi a primeira eleição que mudou 

completamente. Não estou falando, atribuindo isso, quero deixar claro para não passar por 

inocente nos efeitos que têm as coisas. Agora, que isso contribuiu, não tenho dúvidas e 

contribuiu bastante. Tinham os estagiários, pensando politicamente diferente, atuando; 

tinham os auxiliares de saúde; tinham os supervisores; a maioria dos diretórios foram 

criados a partir das relações que a gente tinha com aqueles postos e centros de saúde, onde 

estavam os auxiliares, onde se tinha discutido, onde se tinha participado. Então, não posso 

avaliar, é muito difícil, tanto seja a nível de serviços, pouco se avançou. Realmente, não 

acho que é um modelo diferente. Pode encontrar uns 20% que sejam melhor que a média 

nacional, uns 40% que estão na média nacional e 20%... Se você vai avaliar isso, vai dizer 

é um pouco melhor que Caruaru ou um pouco melhor que um outro. Porque tem as 

restrições próprias, essas coisas se esgotam. Não continuam avançando... 

 

NB - Mas há reflexões disso em outras dimensões.... 
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MH - Por isso estou te falando... 

 

JA - Essa área era curral eleitoral tradicional, era Francelino Pereira, era Abi-Ackel.. 

 

MH - Era curral eleitoral. Aí solicitavam; antes de contratar as pessoas pediam o título 

eleitoral e era contratado. E a gente falava: “Não tem que entregar o título eleitoral”. Entre 

as coisas que se discutiam com os auxiliares de saúde naqueles módulos básicos, além de 

discutir as práticas deles, era: “Por que solicitam título eleitoral?”; “Não”; “Por que tem 

cobertura com o INPS?”; “Tem cobertura com o INPS, você vai e demanda serviços lá. 

Vai e leva tua mulher ao Hospital do FUNRURAL, vai lá ao PAM e pede medicamentos”. 

Então, tinha toda uma parte de discussão com os auxiliares de como encaminhar e 

como...tem coisas muito bonitas. Por exemplo, acho que levei alguma vez, nos cursos... a 

gente não só discutia isso, mas discutia os determinantes do que acontecia, nessas reuniões 

de módulo básico. Existia uma carta de um auxiliar, na qual, entre outras coisas, que a 

gente perguntava aos supervisores, dizia: “Bom, por que a população está doente? Por que  

tem tais problemas?”, para que refletissem sobre isso. E uma mulher, uma auxiliar de 

saúde, nos termos dela... era uma folha de papel que eu tinha tirado xerox, que eu trouxe 

de Montes Claros e levei a alguns cursos para aplicar  quando a gente discute Estado, 

capitalismo, como é que isso pode ser simplesmente colocado por um auxiliar de saúde. 

Ela havia colocado qual era o problema de desnutrição, doença. O problema era que antes 

as pessoas tinham seu pedaço de terra onde produziam um pouco de feijão e milho para 

comer. Desde que havia chegado a empresa produtora de cana, todos eles tinham perdido 

seu pedaço de terra e já não tinham onde cultivar; e que a própria empresa vendia para eles 

os mantimentos através de vales - estou falando do ano 78... 

 

NB - O famoso barracão. 

 

MH - Vendia vales e eles ficavam endividados e não tinham dinheiro para comer: “Como 

é que eu posso resolver a desnutrição e a morte dos meninos se é um problema que não 

tenho possibilidades de interferir?” Isso era falado, refletido por um auxiliar de saúde no 

meio do mato. E isso era feito em Montes Claros. Isso era feito, digamos, do modelo, da 

linha que a gente colocava. Quanto isso funciona do ponto de vista pedagógico? Não sei. 

Só sei que era de massas e que era colocado. 

 

JA - Em relação ao PIASS, também, da rede, dos serviços, postos e tal, foi criado...continua 

funcionando? 

 

MH - Eu perdi já o contato com o PIASS, praticamente no ano de 81, 82. Acho que isso 

entrou nas regras gerais do jogo, né? Dependendo dos Estados, em um funciona melhor , 

em outros... e depois têm os fluxos e refluxos. Tem recursos, não tem recursos. Imagino 

que não devem deixar de ser centros medíocres de... Quando nós fizemos a avaliação que 

comentava Rose, nós mandamos a Montes Claros, mandamos a Caruaru... a Pernambuco, 

a Montes Claros, a Bahia, 3 grupos de alunos. 

Em Caruaru, os alunos identificaram o eixo central, a monografia que fizeram no curso de 

planejamento era que as pessoas estavam adestradas não em como responder aos problemas 

da população, mas em como preencher fichas do Ministério. Então, quando eles chegavam 
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ao centro de saúde, primeira coisa: “Ah, você vê, eu preencho a ficha assim para o 

programa materno-infantil. Eu preencho assim para o programa de tuberculose. Eu 

preencho assim para o programa da hanseníase”. Em Montes Claros funcionava diferente, 

tinha uma área que funcionava muito bem e outras que eram uma porcaria. A gente já 

conhecia. 

 

NB - Essas experiências que você citava, Londrina, Campinas e Niterói, é nesse mesmo 

período ou logo depois de Montes Claros? 

 

MH - É um pouco... eles já estavam trabalhando a nível muito restrito. Campinas e 

Londrina trabalhavam no micro. Em Montes Claros, o que tem Montes Claros,  diferente é 

que opera 46 municípios, 1 milhão de habitantes. Montes Claros define um modelo rural 

que não existia como modelo rural. Existiam experiência a nível urbano restritas; e Montes 

Claros define um modelo rural e define um modelo rural com componentes que hoje são 

parte da Reforma Sanitária, no ano 76. Isso é que é novedoso em Montes Claros. 

 

NB - Essas pessoas desses lugares, Londrina, Campinas, você conhecia? 

 

MH - Fui conhecendo a partir de Montes Claros. Em Londrina estava Márcio José de 

Almeida, que é deputado estadual, secretário de saúde. Em Campinas estava Sebastião 

Moraes que era prefeito, prefeito não, secretário de saúde e Nelson, que estava trabalhando 

com ele na Universidade e em Niterói estava Tomassini com Santini, Hilara, Santinha, 

Manuela e trabalhava Ari, que é o Chefe de Gabinete, trabalhava aí esse Werneck, que foi 

na secretaria estadual, trabalhava também o Mario Dalpoz, e o prefeito era nosso atual 

governador. 

 

NB - Moreira Franco. Essas pessoas chegaram a circular por Montes Claros nessa época, 

foram lá e tal? 

 

MH - Não. O grupo de Niterói, não. 

 

NB - Campinas e Londrina? 

 

MH - Nelson, sim. De Marcio não lembro. Agora, a gente participava em seminários e 

reuniões que se fizeram em Niterói, onde se discutiam as experiências municipais. Nós 

éramos contrários com Chicão às experiências municipais. Existia um limite que era.. que 

hoje também continuo pensando em distrito sanitário. Você não pode pensar, digamos, 

sistemas de saúde a nível micro; ou pensa no macro e depois redefine...muito difícil pensar 

o município do Rio de janeiro...O que é o município do Rio de Janeiro, com a Baixada 

Fluminense e com 5 milhões de pessoas que moram aí mas trabalham aqui. Não dou 

serviços a eles? Não programo em conjunto? Impossível. Como monto um sistema de certa 

auto-suficiência pensando no micro, em cada unidade? Inclusive, a gente, naquela época, 

já em 1980, estava pensando na possibilidade das eleições de novos governadores. De fato, 

o que aconteceu. Porque a gente tinha que passar para outra etapa diferente que era não 

pensar a nível de municípios que eram os limites e espaços políticos que estavam definidos, 
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mas que tínhamos que começar a pensar muito mais a nível de estado que de municípios. 

Passa pela própria experiência de planejamento, que a gente vai discutindo e atualizando. 
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Data: 18/06/1987 

 

Fita 8 - Lado A 

 

NB - Hoje é a 4a. entrevista, dia 18 de junho de 1987. Entrevista com o Dr. Mario  Hamilton. 

Mario, na nossa última entrevista você tinha relatado toda a tua experiência profissional lá 

em Montes Claros e no PIASS. E eu lembro que ao final da entrevista, você dizia que em 

78 você se despediu de Montes Claros e não mais voltou, sendo então convidado a trabalhar 

aqui na Escola Nacional de Saúde Pública pelo Sérgio Arouca. Eu gostaria, nessa entrevista 

de hoje, que você nos contasse como é esse contato seu com Arouca, que você já tinha 

falado em entrevistas anteriores. Como é que evolui esse contato e como é que Arouca te 

convida para trabalhar na Escola como professor, já uma nova experiência, diferente da 

que você iniciou aqui no Brasil? 

 

JA - Nas vezes anteriores, você se referiu à tua participação na Escola de Saúde Pública de 

Buenos Aires, quer dizer... porque na entrevista passada nós estávamos falando de tua 

experiência em serviços no Brasil, e agora a gente entra em outro tipo de experiência, que 

é a experiência didática. Mas aí eu estava lembrando que você não é absolutamente novo 

nesse serviço, você já tinha uma experiência didática lá em Buenos Aires. Poderia falar um 

pouco disso, talvez antes? Talvez até uma comparação de como é que era lá e... 

 

MH - A medida que a gente for falando, vamos comparando, para não fazer blocos, senão 

complica um pouco a cabeça. Com Sérgio Arouca não existe uma descontinuidade do 

relacionamento. A gente começa a discutir, como falamos, lá no ano de 75...Meu Deus, 12 

anos atrás! Aqueles papos naquele bar que eu comentava que a gente falava da vida, da 

saúde pública, da política; que a gente continuou, digamos, a partir do meu trabalho em 

Montes Claros. Não é isolado meu trabalho em Montes Claros. A gente comentou que teve 

todo um projeto de difusão, de discussão universitária. Eu já morava no Rio de Janeiro a 

partir de junho de 76. Comentei que morei em Brasília 6 meses e depois passei ao Rio de 

Janeiro. Então, tinha contato permanente com Sérgio Arouca no grupo do PESES/PEPPE; 

inclusive, comentei que a avaliação de Montes Claros e a possibilidade de trazer algumas 

pessoas para o Instituto de Medicina Social, afetou em relação ao Instituto de Medicina 

Social e com o grupo do PESES/PEPPE da ENSP. Quer dizer que existia uma relação 

permanente de trabalho conjunto, não havia uma descontinuidade; estou trabalhando na 

área de serviços, não tenho nenhuma relação com a área de pesquisas e docência, e, de 

repente, aparece, acontece em 78 porque deixo Montes Claros. Não. Inclusive participava 

em alguns seminários e cursos, comentando Montes Claros e discutindo programação e 

planejamento. Assim que não existe um corte, era um pouco a continuidade do que a gente 

ia fazendo. Eu me lembro que Sérgio falou naquela oportunidade: “Mario, você não pode 

estar solto”. É um pouco a capacidade de Sérgio de entender o futuro, sei lá, ou a relação 

de amizade e a coisa emocional. Estava muito solto, eu não tinha vínculo institucional. Eu 

trabalhava no PIASS, comentei para vocês, como assessor informal de grupos clandestinos, 

e fazia consultoria nos Estados dando apoio ao PIASS. Meu salário, meu ganho no ano de 

78 dependia das coisas que aconteciam nos Estados. Então, eu ganhava minha vida, como 

profissional, duas semanas por mês fazendo assistência técnica. Então, estava  tranqüilo 

com isso e operando e tudo  bem.  
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Sérgio, que estava na época no PESES/PEPPE,  um momento fala: “Bom , Mario, não pode 

ser que você esteja solto; tem outras coisas que fazer, estamos precisando de gente, por que 

não pensar institucionalizar-se na escola?” Aí aconteceu, digamos, a proposta formal. Um 

pouco a pergunta que você me fazia de como Sérgio me convida, não é uma coisa que surge 

assim do nada, mas do contato permanente que a gente tinha.  

Eu entro na Escola em 78, setembro ou outubro de 78. A gente podia pensar com Jaime 

conjuntamente. Eu posso falar rapidamente como via a Escola naquela época e qual minha 

inserção na Escola. A Escola tinha dois setores claros, para ser meio reducionista: um setor 

da pesquisa que era o PESES/PEPPE, gente com idéias progressistas, com uma nova idéia 

do que seria a saúde pública, o Estado, e que estava muito orientado à pesquisa histórica 

teórica; e, por outro lado, um grupo da Escola mais tradicional, sem pensar 

despectivamente o tradicional, com  origem nas velhas teorias de saúde pública, mais tipo 

Fundação SESP, eu diria, muito mais nas coisas pequenas operacionais que na discussão 

do conjunto da saúde e da organização dos serviços.  

Eu me lembro que nas primeiras discussões, inclusive num Seminário que fizemos para 

discutir a pesquisa, o problema era como traduzir, naquela época, todo aquele 

desenvolvimento teórico de pesquisa que havia acontecido no Brasil nos 10 anos de 

ditadura, digamos, de distanciamento das pessoas progressistas da relação com o povo nos 

serviços de saúde; como as pessoas iam tentar recolocar esses problemas de teoria na 

prática concreta. Então, essas eram as discussões com Sérgio e com Luiz Fernando, que 

estava de diretor da Escola naquele momento. 

 Eu entro na Escola através do PESES para coordenar áreas de prática. Depois chega um 

momento que a própria situação do país, as características  da evolução política do país, 

social, da sociedade civil faz com que a abertura democrática vá levar necessariamente ao 

não isolamento dos grupos de pesquisa e a uma maior interação da pesquisa com a realidade 

concreta. Então, a partir um pouco da experiência que eu tinha em serviços - parece meio 

um contra-senso uma pessoa que tem dois anos no Brasil que venha montar áreas de prática 

numa Escola de Saúde. Então, surgiu um pouco pela experiência histórica que eu tinha na 

Argentina da relação com serviços, docência e serviços; e outro pela própria experiência 

no Brasil, dos dois anos do Brasil, em que eu tinha percorrido, digamos, áreas rurais e áreas 

urbanas, examinando um pouco a realidade dos serviços de saúde. Essa é um pouco a 

síntese de por quê eu apareço, além da amizade pessoal com Sérgio e com tudo... 

A Escola tinha esses dois blocos claros. Não sei se Jaime comparte. Puxando para ver qual 

o projeto que seria hegemônico na Escola para o futuro. Naquele momento, o projeto de 

pesquisa sofria uma dificuldade: estava acabando o financiamento da FINEP e tinha que 

ser integrado dentro da Escola. Os recursos da FINEP estavam acabando, era necessário 

absorver pessoal e era necessário também dar conta das respostas urgentes ou imediatas 

que a Escola tinha na área de administração, na área de planejamento, na área de ciências 

sociais, na área de epidemiologia. Minha inserção naquele momento é fundamentalmente 

isso. Eu lembro que se faz um seminário, não sei se Jaime lembra, em que a gente tenta 

definir uma área que seria uma área programática, na periferia da Escola e no centro da 

Escola e tentar colocar, todas aquelas áreas que foram discutidas, dentro do concreto de 

uma área de prática que seria a área da Escola. Aí se elaboram uma série de projetos, depois 

isso vai morrendo a partir de que não existiam recursos da FINEP e que as pessoas eram 

distribuídas nos Departamentos. Só para colocar como aparece meu ingresso. Isso demora 

uns quatro ou cinco meses. Depois, a partir de 1º de janeiro de 1979, acho que a gente passa 
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direto a ser distribuída nos departamentos. Aí somos distribuídos nos departamentos. Acho 

que vamos  Sérgio, eu, Jaime, não sei se você vai primeiro para planejamento; você vai 

primeiro para ciências sociais, depois passa para planejamento. A ida de um para outro, a 

volta para os velhos amores. Então, acho que vamos Sérgio, eu, Letícia e Javier integrar-

nos no Departamento de Administração e Planejamento, e o Departamento de 

Administração e Planejamento tinha de Chefe Elsa Paim, que realmente tinha, digamos, 

uma tradição dessa saúde pública mais micro, mais voltada para a programação, para as 

velhas características da saúde pública, os programas materno-infantis, problemas de 

enfermagem, aquelas coisas micro sem ver o conjunto e, a partir dessa própria definição 

de campo da administração, não tinha realmente administração, não tinha planejamento. 

Eu diria: se tinha alguma coisa naquela época no departamento, era mais programação 

tradicional de saúde pública. Aí, com Sérgio, vamos montar, vamos começar a desenvolver 

áreas de planejamento, no ano 79. 

 

NB - As pesquisas do PESES/PEPPE, elas se dissolveram? 

 

MH - Dissolveram-se em fins de 78. Foram feitos todos os relatórios, as pesquisas foram 

concluídas. Hoje tem vários trabalhos, várias pesquisas. O Jaime provavelmente pode 

colocar melhor. Aí surge a tese do Jaime, o livro de Jaime e a Sônia, o trabalho com o 

Chico Gordo - Francisco Campos; tem uma série de trabalhos de Pellegrini... Quem mais? 

Em antropologia estavam Célia Leitão e Tatiana; em economia e saúde  estava Sérgio Góes. 

Tem uma série de pesquisas; umas com mais acabamento final e outras em metade do 

processo; e o PESES/PEPPE cumpre realmente uma função. Provavelmente, para falar do 

PESES/PEPPE é melhor Sérgio Arouca ou outro entrevistado que conheça melhor a 

história. Eu entro quase sobre o fim do PESES/PEPPE; mas que teve um papel 

importantíssimo na produção teórica e na formação dos quadros, não tenha dúvida 

nenhuma. A partir do PESES/PEPPE e do ingresso dos quadros do PESES/PEPPE na 

Escola, muda a Escola. Transforma aquele projeto, já obsoleto que continuava andando, 

em um projeto completamente diferente da Escola, que é a Escola  hoje. E, além disso, não 

tenho dúvida nenhuma  que é isso, não é uma pessoa, mas um conjunto de profissionais 

jovens que entram e permeiam todos os departamentos da Escola, menos saneamento e 

biologia, que eram tradicionais. Epidemiologia, Ciências Sociais e Planejamento, 

praticamente, mudam completamente as características, são os 3 departamentos, digamos, 

da linha de frente da Escola. Querem que entre na área de planejamento? 

 

NB - Claro. Você vai para essa área bem profissional... 

 

MH - Claro. Aí montamos um quisto, praticamente, um quisto dentro do departamento. Aí 

Jaime participou depois. Inclusive, a gente estabelecia dentro do departamento dias de 

reunião do grupo de planejamento, definição do programa de planejamento, a gente 

começou a montar um grupo de trabalho que operava praticamente como um grupo 

autônomo. 

 

NB - Vocês contaram com a participação da Chefe do Departamento, Elsa?  
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MH - Elsa era enfermeira, excelente pessoa, tenho grande admiração e respeito pela Elsa 

Paim. A Elsa nos deixou trabalhar com toda a liberdade e tranqüilidade. Em algum 

momento, Elsa me questionava: “Mario, mas você está fazendo uma reunião aí que 

não...”; ”Não, todo o departamento sabe, o problema é participar". Só que a gente não 

queria estabelecer as reuniões do departamento que não aconteciam, não existiam. Então, 

a gente fazer uma coisa maior significava não fazer o menor. Então, nós tínhamos uma 

rotina, toda 3ª feira, às 14 horas, nos juntamos para discutir a programação, o planejamento: 

"Para quem quer participar está aberto, a porta da minha sala está aberta”. 

 

JA - Planejamento e o grupo de administração... 

 

MH - Planejamento e o grupo de administração tradicional que ficou fazendo mais ou 

menos a mesma coisa. A gente começou a trabalhar.... "Não, não, agora você quer fazer o 

departamento, faça; nós temos um grupo, estamos definindo áreas". A portas estavam 

abertas e todo mundo estava convidado, não tinha restrição para ninguém, só que nós 

tínhamos uma rotina de como, digamos, operar isto, definindo o campo de ação e tínhamos 

que trabalhar. A Elsa é muito compreensiva; tudo bem, nunca fez nenhum bloqueio ou 

dificuldade de nenhum tipo. Excelente relacionamento. Inclusive a gente tinha certas 

reticências, mas depois quando a gente começou a  trabalhar com a Elsa foi uma maravilha.  

E aí fomos desenvolvendo áreas, digamos, de planejamento. Primeiro com Sérgio, depois 

Sérgio viajou em meados de 80 para a Nicarágua. Então, praticamente, naquele momento,  

eu assumi a coordenação da área de planejamento. E aí estava o Jaime trabalhando - o 

Jaime, Letícia, Javier, acho que Temporão também e eu. Agora, a gente não desenvolvia 

só a área de planejamento, não é nem o estilo nem a cabeça do Sérgio, nem a minha dizer: 

“Bom, a gente se restringe nas áreas de planejamento e começa a desenvolver áreas de 

planejamento para fazer um bom curso daqui a dois anos ou três anos". A gente intervinha 

também sobre o direcionamento da Escola, participava no CONCEP, articulava para que 

determinadas pessoas mais progressistas ocupassem determinadas áreas, para produzir 

mudanças. Assim foi a coordenação do curso básico. Eu acabei coordenando os cursos de 

especialização de toda a Escola naquele momento. Fomos ocupando espaços legítimos, eu 

diria, não só através de articulação política ou das relações, mas através da competência. 

Eu diria, sem nenhum tipo de pudor, por competência, por seriedade, por estar trabalhando, 

por avançar e continuar. Então, fomos ocupando espaços, não estou falando só eu, mas 

todo o conjunto, de epidemiologia, de planejamento, na própria Escola de Saúde. Além 

disso, a gente pensava no conjunto da Escola. Então, tinham áreas em que era difícil a gente 

entrar, por exemplo. Aí, fizemos uma divisão do trabalho com Sérgio, sempre pensando 

estrategicamente aquela coisa.. você pensa politicamente e define estratégias para 

transformar ou mudar. Quer dizer, por um lado era tarefa específica nossa desenvolver a 

área de planejamento e, por outro, interferir sobre aquelas áreas que achávamos estratégicas 

na Escola. A gente havia identificado duas áreas estratégicas na Escola - que acho que hoje 

continuam sendo - que era o desenvolvimento do mestrado e doutorado que não existiam, 

que era criar o mestrado e doutorado na Escola; e outra área estratégica era a área “de 

elites”. Eu quero colocar entre aspas isso de elites porque eu nunca pensei nem penso que 

o mestrado é elite hoje ou que era antes; o doutorado sim. Quer dizer, era uma área de 

formação de nível superior e outra área que era estratégica não pela qualidade mas pela 

quantidade, que era a área dos cursos regionalizados. E aí dividimos a tarefa com Sérgio. 



 

124 

 

 

P

A

G

E 

55 

Sérgio se ocupava do mestrado e doutorado e eu, além da área de planejamento, me 

ocupava da área de cursos descentralizados. 

 

RG - Um parêntese, o Sérgio entra na Escola desde quando? 

 

MH - O Sérgio entra em 79 também, Sérgio faz um concurso em 79.  

 

JA - Quando terminou o PESES/PEPPE. 

 

MH - Quando terminou o PESES/PEPPE era coordenador do PESES. Então, Sérgio entra 

na Escola também. Ele estava na Escola com um projeto de pesquisa; entra na Escola em 

79 e faz um concurso, acho que foi em 78  o concurso dele, faz um concurso para professor 

titular e Sérgio ganha aí... é uma história que Sérgio pode contar, o Arlindo pode contar. 

 

NB - Você fez algum concurso para entrar? 

 

MH - Não, não. Eu entrei direto para a Escola, fui incorporado na Escola no PESES e 

depois fui incorporado e difundido com o resto que havia estado no PESES, que não tinha 

concurso, havia entrado e depois fui incorporado no conjunto na Escola. 

 

RG - Luiz  Fernando também chegou nessa época na Escola? 

 

MH - Luiz Fernando era Diretor da Escola, Vinícius Fonseca era Presidente da Fundação. 

Luiz Fernando era Diretor Interino da Escola, estava a cargo da direção e o Sérgio tinha 

ganho um concurso de professor titular de planejamento e administração de saúde; e a chefe 

do departamento era  Elsa Paim. Além disso, a gente tinha dividido duas áreas de atuação. 

Sérgio pegou a área de mestrado e doutorado para desenvolver, iniciar mestrado e 

doutorado na Escola. E eu, através de nossos trabalhos nos cursos regionalizados da área 

de planejamento e programação, começar a interferir e reorientar os cursos 

descentralizados. 

 

NB - Esses cursos já existiam? 

 

MH - Já existiam 18 ou 20 cursos. Estavam realmente montados, uma coisa assim muito 

clientelista e de baixo nível... 

 

NB - Clientelista como? 

 

MH - Quem coordenava os cursos, naquela época, era um administrador... 

 

NB - Burocrata. 

  

MH - ...burocrático. Então, o que aconteceu... 

 

NB - Quem era? 
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MH - Hélio Uchôa. Fica um pouco complicado falar... 

 

NB - Não, Mario, mas a gente precisa saber quem são as pessoas. 

 

MH - Eu sei, é que existe hoje e fica meio duro falar; mas tudo bem. Ele administrava 

burocraticamente os cursos, através da distribuição de recursos escassos da Secretaria de 

Saúde, que dava uns recursos para contratar horas docentes, pagar um coordenador, 

comprar quatro ou cinco coisinhas. Os coordenadores dos cursos, que eram também do 

mesmo estilo, contratavam como docentes aos técnicos da Secretaria de Saúde. Faziam 

toda uma média e tudo ficava em casa. Um baixo nível dos cursos; praticamente era falar 

de que o que  estava acontecendo era muito bom; não tinha nenhuma coisa de ideologia e 

política. Cuidado que estamos falando do ano 78, 79; não estamos falando de 1986. Não 

se discutia política, não se questionava absolutamente nada. 

 

JA - Você falou de como é que estava o ensino de planejamento e administração quando 

você entrou no Departamento, centrada na discussão da programação... 

 

MH - De programas tradicionais. 

 

JA - Mas isso era uma coisa generalizada, quer dizer, o ensino de planejamento no Brasil... 

 

MH - Se a ENSP era isso, imagina o que seria o resto. Não conheço a USP, em São Paulo, 

a Escola de Saúde Pública de São Paulo. A Escola de Saúde Pública de São Paulo tinha 

mais tradição no modelo CENDES/OPAS; mas não posso falar da Escola de Saúde Pública 

de São Paulo. Mas, em geral, é de uma pobreza, eu diria, generalizada. Inclusive, para nós 

era difícil também tentar colocar novas coisas. Você lembra aquelas discussões, lembra 

que a gente abordava o problema do planejamento, discutia política. Incorporamos a 

política e passamos a incorporar outros conteúdos que não eram específicos técnicos de 

planejamento. Tudo isso foi ocorrendo com o tempo. Os primeiros cursos foram, digamos, 

mais ideológicos; um pouco produto da própria formação dos profissionais. Questionava-

se muito mais do que se ensinava, era mais crítico que de formação de planejamento e 

depois isso foi evoluindo com o tempo e foi transformando-se em um meio termo Por um 

lado, ideologia e política e, por outro lado, método e técnica. Inicialmente era muito mais 

ideológico, político e depois foram calçando-se para chegar a um meio termo. Eu tenho 

duas vertentes para falar: uma que é a minha intervenção nos cursos regionalizados e outra 

que é, digamos, o próprio planejamento. A gente continua com planejamento ou entramos 

nos cursos regionalizados? 

 

NB - A gente vai e volta, como você quiser, nos cursos regionalizados você já está por aí 

falando da clientela e tal... 

 

MH - Eu comecei a viajar, definidas as duas áreas estratégicas de intervenção, além da 

nossa própria, que ia ter um tempo de maturação; ia demorar um ano montar o curso para 

formar as pessoas. E aproveitando que estava em planejamento e que a gente tinha que 

incorporar planejamento, a gente viajava para os cursos e identificava mais ou menos como 

eram as características de que estava falando para você. O diagnóstico do que significavam 
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esses cursos regionalizados. Eu viajei para o Sul e, fundamentalmente, para o Nordeste. O 

Nordeste porque era a área em que tinha mais conhecimento e maiores relações pessoais. 

E dadas as características dessa coordenação dos cursos regionalizados, era também 

cumprir uma função política de apoio à Presidência da Fundação. Estava na Escola, mas se 

reportava praticamente à Presidência da Fundação, seja a Vinícius inicialmente ou a 

Guilhardo depois. Uma espécie de contato com a Secretaria de Saúde e de apoio a nível da 

Secretaria de Saúde. Eu lembro que fui a um curso em Pernambuco, numa oportunidade - 

só para mostrar o que eram esses cursos; estou falando do ano de 79 - e comentava sobre 

política e sobre objetivos, definindo planejamento, que os objetivos eram diferentes, que 

nem todos os objetivos de saúde eram os mesmos porque estavam informados pela 

ideologia, pela formação política, pelo conceito de sociedade, e as pessoas não entendiam. 

Era um nível, digamos, bastante baixo de seleção, porque eram praticamente indicados... 

essa espécie de panela, se contratam os professores da Secretaria. Então, não tinham uma 

seleção muito... era tudo mais ou menos... Então, eles não entendiam. Aí eu falei: “Bom - 

o Governador de Pernambuco daquela época era Marcos Maciel - vocês não estão 

entendendo, vamos ser claros, quais seriam os objetivos de Marcos Maciel em relação à 

saúde do povo e quais seriam os objetivos de Arraes com respeito à saúde do povo?”  E 

quando eu falei isso, tinha que ver as caras das pessoas, era como se houvesse falado do 

diabo. Era um silêncio sepulcral, porque tinha mencionado Arraes para ver o que pensaria 

cada um deles a respeito disso. Era assim uma coisa, como se tivesse sido uma bomba no 

meio do curso. Ninguém podia mencionar isso, compreende? Estou colocando o que era 

naquela época. Obviamente a partir desses diagnósticos e dessa participação nos cursos, a 

gente entendeu que tinha que intervir de alguma forma. Não era possível alterar a 

coordenação, que já estava muito bem afirmada naquela época, cumpria sua tarefa 

burocrática, operava, cumpria as necessidades políticas e técnicas colocadas que eram 

baixas. Tudo bem, então andava. Então a gente decidiu fazer... Eu colocava outro dia que 

aprendi no Brasil a seguir os passos mas a alterar a seqüência. Também tinha uma tendência 

mais ou menos do tipo de trabalho que vim desenvolvendo tanto na Argentina como aqui, 

que é muito mais de estratégias periféricas que centrais, tento pouco alterar o comando, 

sem que aconteçam coisas na periferia que exijam que esse comando se altere, ou que a 

condução se altere. Estou colocando como teoria de intervenção. Alterar esse núcleo 

central a partir de uma discussão na Escola ia ser difícil. A solução estava na periferia, criar 

condições na periferia para que isso chegasse a nível da Escola como uma proposta da 

periferia, que exigisse mudanças a nível central... 

 

NB - Esse administrador anterior foi deslocado? 

 

MH - Não, não, foi deslocado na Administração Arouca. 

 

NB - Mas nesse momento ele ainda era o coordenador de... 

 

MH - Ainda era, ainda era. Aí continuou até 85, só que a partir desse... Um pouco pela 

minha relação histórica - pouco tempo histórico, mas de muita intensidade - com o 

Nordeste, a gente havia estabelecido um relacionamento a nível de setores mais ou menos 

progressistas do nordeste e em Minas Gerais e a partir de que em Alagoas havia entrado 

um Secretário de Saúde, José Bernardes, que depois foi candidato a deputado. Estava de 
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Governador Guilherme Palmeira..., Guilherme Palmeira, um pouco pela história estudantil 

dele, permitiu que certos companheiros históricos entrassem na... E estava de Secretário de 

Saúde José Bernardes, um cara excelente naquela época, não formado em saúde pública e 

Ubiratan Pedrosa, que hoje é o Secretário de Saúde do Estado de Alagoas, era o 

coordenador de saúde. E eles haviam me chamado, simultaneamente. A história se 

superpõe mas tem a ver com a coisa... 

 

Fita 8 - Lado B 

 

MH - ... envolvendo uma série de fatores ou de coisas que vão acontecendo, que vão, 

digamos, definindo melhor a estratégia de intervenção. Então, a gente tinha um diagnóstico 

dos cursos, sabia que tinha que alterar, mas como operar? Existia Minas Gerais e o 

Nordeste. Em Alagoas se dá a coincidência que eles me chamam para discutir, digamos, 

para que eu participasse dando assistência técnica similar à que havia dado em Montes 

Claros. A partir da experiência de Montes Claros que havia dado resultado, e eles 

conheciam a experiência de Montes Claros, eles queriam que eu fosse uma semana por mês 

a Alagoas para reorientar. Uma semana antes de eu passar por Alagoas, o coordenador dos 

cursos regionalizados havia passado por Alagoas para abrir o curso regionalizado em 

Alagoas. Nesse momento se juntaram as coisas. Nós já havíamos feito uma experiência em 

Montes Carlos, da qual havia participado Pellegrini, de um curso que recebia pessoas de 

todo o Nordeste, do PIASS, para visitar Montes Claros. Então, em vez de fazer uma coisa 

sistemática, inventamos um curso que tinha seminários concentrados e períodos de visita e 

reflexão sobre o que a gente discutia. Era um curso de um mês, não um curso especializado; 

era um curso feito com gente de Montes Claros. Quer dizer, já estávamos implantando uma 

metodologia em que as pessoas no trabalho podiam fazer um período de reflexão e de 

discussão sistemática em sala de aula e depois voltar a seu lugar de trabalho e refletir sobre 

essa prática e voltar a recolocar o problema. Por outro lado, existia outra experiência 

metodológica na Fundação Getúlio Vargas, que a Susana, na coordenação dessa 

administração de saúde pública da EBAP, estava desenvolvendo, que eram as metodologias 

modulares. Quer dizer, a gente não tinha tudo isso pensado inicialmente, isso estava se 

desenvolvendo em distintos setores e de repente a gente visualiza uma perspectiva de 

intervenção muito mais estruturada, que era... Eu lembro que comentava para Ubiratan, o 

Secretário de Saúde, numa reunião que me convidaram para ir uma semana por mês: “Veja, 

o que eu fazia em Montes Claros era um curso onde era o professor individual. Eu fazia 

docência, eu chegada a Montes Claros: “Quais são os problemas?”. Sejam da área de 

epidemiologia, sejam da área de administração, sejam da área de planejamento, sejam da 

área de organização de serviços, me sentava com um grupo e discutia uma semana, 

sistematizava os problemas, encontrávamos um caminho de solução. Eles continuavam 

trabalhando e eu voltava um mês depois e numa semana discutíamos o que aconteceu com 

o problema, quais eram as dificuldades, recolocávamos o problema e surgiam novos 

problemas. Essa é um pouco a sistemática da minha consultoria nos dois anos em Montes 

Claros. Então, praticamente, o que estava fazendo? Estava treinando pessoas nos serviços 

com períodos de reflexão, nos quais eu chegava como um professor não com conteúdos 

específicos, mas a partir do que eles colocavam se geravam discussões muito mais 

operacionais, e às vezes acontecia também na área de participação popular outras coisas 

que eram mais ideológicas que específicas de métodos e técnicas. E por que não juntar tudo 
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isso? Já temos experiências dessa metodologia, se o que fazia na prática era uma espécie 

de... Por que não vale  fazer isso? Em vez de adotar um curso tradicional da Escola de 

Saúde Pública e fazer o mesmo que está se fazendo, que é ruim, por que não fazemos um 

curso diferente, programado diferente?”. Isso era colocado em Alagoas. “Se você vai fazer 

um curso de saúde pública nos moldes tradicionais, quem são as pessoas - eu perguntava 

ao Secretário de Saúde - que você vai liberar, que você não precisa, hoje, nos serviços? 

Você vai liberar aqueles caras que você não quer, aqueles que realmente não são 

necessários, os que realmente não têm cabeça para operar o sistema. Então, são sempre 

aqueles caras  inúteis ou desnecessários, porque você não vai me dar nem Ubiratan, nem 

este, nem aquele, nem o diretor regional...”; “Ah, não posso, eles realmente têm que 

trabalhar”;  “Tudo bem. Então estamos trabalhando errado". Aí, fizemos uma proposta em 

Alagoas. Começamos a pensar, foi repassada para Minas Gerais e Pernambuco. Em 

Pernambuco foi um pouco mais complicado. Quer dizer, em Alagoas estava claro, o 

Secretário de Saúde estava de acordo, o Coordenador de Saúde estava de acordo. Em Minas 

Gerais, o Chicão estava a cargo da área de recursos humanos na Secretaria de Saúde; 

Corneles estava trabalhando com ele, então ficava muito mais fácil montar  e nós já 

tínhamos uma experiência anterior em Montes Claros. Pernambuco, para mim, foi e 

continua sendo uma área estratégica para o Nordeste, pelo efeito que tem Pernambuco no 

resto do Nordeste; falava: “Bom, se a gente muda algumas coisas em Pernambuco, é muito 

fácil mudar o resto do Nordeste; enquanto Pernambuco estiver atrasado, vai ser difícil 

movimentar o resto”. Então, tinha interesse específico em mudar  Pernambuco. A gente 

estava montando como é que tirava esse coordenador de saúde que estava ligado à 

Secretaria de Saúde e que, além disso, era amigo do coordenador daqui e quando chegava 

lá tinha todas as distribuições dessas pequenas migalhas do poder entre os amigos de 

Pernambuco. Então, a gente não podia tirar ele a partir da intervenção no curso, era 

impossível intervir no curso, mas podiamos colocar uma forma diferente de fazer que ele 

não tivesse condições, nem capacidade técnica nem intelectual de assumir. Então, era uma 

nova metodologia, era óbvio, uma metodologia complexa que exigia uma cabeça diferente. 

Isso foi colocado em Pernambuco, para quem? Estava Otávio da SUDENE, Otávio de 

Albuquerque estava na SUDENE como Coordenador de Saúde; Heloísa Mendonça na 

Escola de Medicina Preventiva; e o Coordenador de Saúde Pública era o José Luiz Perez, 

da Secretaria de Saúde. Eu viajei para dar outras aulas do curso, aproveitei para juntar os 

grupos e começar a discutir, recolocar a partir do convênio que estávamos fazendo, 

partindo de Pernambuco não da Escola, a necessidade de integrar medicina preventiva à 

Universidade através da Escola de Medicina, a Secretaria de Saúde e a SUDENE na 

definição  de uma nova proposta de um curso. A gente fez uma reunião na Paraíba, um mês 

depois, com Chicão, Ubiratan e as pessoas de Pernambuco, e aí montamos, nessa reunião 

na Paraíba em 2 dias, uma proposta metodológica que era similar. A gente fez Paraíba 

porque, naquela época na Paraíba, estava Murad, e eles também queriam entrar na nova 

proposta de cursos. Só que depois eles saíram porque estavam um pouco preocupados com 

o que significava a proposta como uma proposta mais ou menos agressiva naquele 

momento. Eles fizeram um curso modular, só que entraram em regras um pouco diferentes. 

Então, realmente, a gente trabalhou...  

A proposta para a Escola, para o CONCEP, chegou da Paraíba, de Minas Gerais, de 

Pernambuco e de Alagoas. Era proposta fechada de 4 Estados que não queriam fazer os 

cursos tradicionais de saúde pública e fundamentada em alguns pontos que eram, digamos, 
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primeiro aquele problema das pessoas que estavam trabalhando no serviço e que 

precisavam ser formadas, era uma das condições que tinha colocado para o Secretário. A 

outra era a necessidade de abrir, digamos, que era mais teórica. A gente já havia discutido 

de Montes Claros: queremos acabar com aquele espaço acadêmico onde você pode refletir, 

discutir, transformar tua cabeça e depois  voltar ao espaço burocrático e continuar com as 

mesmas práticas anteriores e não transformar absolutamente nada do que aprendeu, do que 

tinha discutido. É o que a gente vivia quando dava curso de planejamento e depois passava 

pelos Estados. Discutíamos com pessoas nas salas de aula durante três meses, depois eu 

visitava os Estados e eles estavam fazendo exatamente o mesmo ou pior do que faziam 

antes. Quer dizer, não haviam alterado em nada a prática anterior. Então, era necessário 

acabar com essa dicotomia de que existe um espaço acadêmico onde você pode refletir 

sobre a realidade, pode fazer propostas de transformação e de mudança e depois você volta 

a um espaço burocrático que não permite isso. Então, havia a necessidade de entrelaçar o 

espaço burocrático, que também podia ser um espaço de reflexão e de crítica, e de 

transformação a nível dos próprios serviços. Esse era o objeto, e para isso montava uma 

metodologia que desse resposta a isso; uma metodologia modular que rompia ou quebrava 

- essa foi uma grande dificuldade na Escola, resistência na Escola - aquelas características 

dos cursos com as disciplinas estanques. Cada professor define seu objetivo, define seu 

método, define seus conteúdos e tem início, meio e fim. "Início, meio e fim é minha 

disciplina. Então, minha disciplina não tem nada a ver com outra. Minha disciplina é  

fundamental e importante, portanto, precisa de 150 horas ou 120 horas"; " A minha também 

precisa de 120 horas"; "A outra também". Então, fazia um curso de 1.400 horas, onde 

ninguém aprendia nada porque queria aprender de tudo e não sabia depois de nada. Tinha 

também um efeito interno dentro da própria organização da Escola.  

Toda essa metodologia para ser consistente, digamos, para ser coerente com essa proposta 

de intervenção a nível da prática, essa metodologia modular colocava duas grandes áreas: 

uma área de análise e diagnóstico sobre as condições de vida e saúde da população e as 

respostas que os serviços de saúde davam a essas condições de vida e saúde da população. 

Esse era o primeiro período de análise, que correspondia a uma série de módulos, que 

tinham que dar elementos teóricos e metodológicos para compreender a realidade.  

Então, que faziam os alunos? Passavam uma semana com um professor, que já não era um 

professor de Ciências Sociais, era um professor que tinha que dar ciências sociais, tinha 

que dar conteúdo de análises populacionais, tinha que dar conteúdos de análises 

sociológicas, tinha que dar conteúdos de análises dos serviços de saúde, o que dificultava 

a especialização dos professores. Os alunos ficavam uma semana, quando recebiam 

conteúdos teóricos, bibliografia. Ficavam 30 dias. Voltavam ao seu local de trabalho. Nesse 

período, eles tinham que ler a bibliografia adicional que tinha sido apresentada pelos 

docentes e tinham definido no último dia do módulo uma forma de examinar a realidade, 

de análise da realidade. Quando chegava o próximo módulo, o primeiro dia era para discutir 

a bibliografia do módulo anterior e o que significava isso em relação à realidade que eles 

estavam vivendo em sua área de trabalho. Aí, se agregavam novos conteúdos teóricos, 

novos materiais, nova reflexão sobre a realidade e volta novamente a rediscutir. Então, 

tinham 2 eixos: um eixo que era o das condições de vida e de saúde de uns 5 ou 6 módulos; 

e depois tinha um outro eixo central que era sobre as propostas de intervenção, modelo de 

intervenção. Nesse modelo de intervenção aparecia o planejamento, a epidemiologia, 

aparecia, digamos, já como ia intervir sobre essa realidade que você tinha analisado. 
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NB - Esse corpo docente, imagino, deve ter sido muito complicado, você mesmo já falou 

isso, de onde é que saíam as pessoas, dos próprios estados? 

 

MH - Minas Gerais, praticamente, tinha auto-suficiência. Quer dizer, Belo Horizonte tinha 

Escola de Ciências Políticas, tinha pessoas formadas na área de saúde, excelentes 

profissionais na área de saúde. Minas Gerais, com exceção alguns apoios esporádicos para 

alguns temas específicos, era auto-suficiente. Em Pernambuco e Alagoas a gente montou 

um programa de apoio, da Escola e da Fundação Getúlio Vargas. Susana participava como 

assessora metodológica; aí a gente montou um esquema de apoio através do grupo da 

Bahia, onde Jairnilson vai assumindo também, Jairnilson, Sebastião, todo o grupo de 

mestrado em saúde comunitária da Bahia, e gente da Escola. Aí, começou a circular.  

No curso de Alagoas participava muita gente da Bahia, porque ficava muito mais perto e 

era muito menos gasto e as pessoas eram absolutamente competentes para dar conta do 

problema. Em alguns módulos específicos, assumíamos... colocávamos pessoas de bom 

nível, digamos, em programação.. Eu fui dar planejamento e programação em Alagoas e 

fui dar em Recife; a gente não podia deixar de dar um apoio inicial; se você transformava, 

mudava as características de... É o que falava outro dia, quando você tem que transformar, 

você não pode dar-se ao luxo de ser ineficiente ou incompetente ou baixo nível, você tem 

que ser melhor que aquele que é tradicional. Então, você não pode propor mudanças em 

algumas coisas se você não procura  ter um certo nível de eficiência.   Você é questionado 

não pela idéia, mas é questionado pela eficiência. Então, tinha que ser bem desenvolvido. 

Como Minas Gerais era auto-suficiente praticamente, Alagoas e Pernambuco não. 

 

NB - A impressão que eu tenho é que os profissionais da área de saúde até então tinham 

uma formação eminentemente técnica. A incorporação das ciências sociais e a reflexão que 

as ciências sociais trazem na  área de saúde é uma coisa desse momento, da 2ª metade da 

década de 70, pelo que eu saiba, no Brasil. Queria que você falasse um pouco sobre a 

Argentina, como é que essa incorporação se dá? 

 

MH - Acho que se dá em toda a América Latina na mesma época, mais ou menos. A 

diferença que falávamos os outros dias com o Brasil, é que no Brasil se desenvolve muito 

a parte da teoria social e menos a parte de serviços. Nós tínhamos muito mais formação de 

serviços e menos em teoria política e social. Agora, eu te diria pelo contrário, que a gente 

via, naquela época, quando eu entrei na Escola,  muita formação ideológica e política, muita 

análise crítica - era o produto do PESES/PEPPE e todo o desenvolvimento teórico desse 

anos - e pouca passagem disso aos serviços de saúde e à realidade da prática concreta. Não 

se sabia como analisar os serviços de saúde e como repassar isso para a prática. Então, essa 

tentativa desse curso, que acho que inclusive hoje, depois foram desmontado, o tempo foi 

desgastando ele, é uma das propostas  mais... Depois a gente pensava, foi deturpando a 

idéia, os módulos foram se transformando em disciplinas. Então, a gente não queria nunca 

que os módulos se transformassem em disciplinas.  

O módulo significava uma série de conteúdos a partir do que significava um exame da 

realidade e não parcelar a realidade em pedacinhos. Três ou quatro módulos eram uma 

disciplina. Era analisar determinado problema. Não era o planejamento, o programa de 

vacinação, eram modelos de intervenção na realidade. Você tinha que ir repensando todo 
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o conjunto. Que acontecia? Em Alagoas, que era um lugar onde a gente tinha apoio do 

Secretário de Saúde que realmente queria transformar e Guilherme Palmeira dava espaço, 

aconteceu sem problema; Minas Gerais, que tinha sua dinâmica própria e estava Chicão, 

operou; em Pernambuco, obviamente, aos quatro meses de estar o curso operando, o 

Secretário de Saúde mandou fechar o curso. O Secretário de Saúde se chamava Djalma 

Santos, me parece. Ele entendeu realmente... Que acontecia? Para completar, mais 

problemas, a gente fez uma seleção mais ou menos rigorosa e entraram pessoas diferentes; 

só que teve que fazer uma concessão, a mulher do Secretário, que era indicada pelo próprio 

Secretário e que era funcionária da Secretaria. Obviamente, a mulher do Secretário estava 

sentada e ouvia cotidianamente o que eram os serviços de saúde da Secretaria de Saúde, 

porque se discutia teoria sobre um exame da realidade. “Qual é a tua prática, você 

trabalhando de enfermeira num Centro de Saúde? Que significa tua prática do cotidiano 

para transformar a saúde da população? E como está organizado o serviço e que significa 

isso?" Significava um questionamento permanente à própria prática do serviço e à política 

do Estado. Ele agiu corretamente, ele caiu encima e, praticamente, eliminou a 

coordenadora do curso e desmontou o curso e isso significou que eu não viajei, até hoje 

não viajei por vários anos aos  cursos regionalizados. Houve um questionamento à 

bibliografia e à orientação dos curso, o SNI  interveio, naquela época, e, praticamente, a 

pessoa responsável por aquela mudança, aquela alteração de Pernambuco, havia sido eu. 

Então estava...Aí, Ernani Braga me chamou um dia e me falou: “Mario, você está sendo 

visado pelo SNI por problemas políticos”; “Eu não faço política, tenho muito claro que não 

faço política no Brasil, não faço política partidária, faço política institucional, sou um 

professor que analisa a realidade e como professor, falo. Se isso está proibido, tudo bem”. 

 

NB - Ernani Braga era Diretor da Escola? 

 

MH - É, Ernani Braga era Diretor da Escola. Ernani Braga topou a briga com o SNI,  

aceitou mudar a bibliografia, recusou, brigou... 

 

NB - Pediram a bibliografia? 

 

MH - Pediram a bibliografia, foi uma intervenção clara do SNI. 

 

NB - Isso veio via Fundação? 

 

MH - Não, via Ministério da Saúde. O coronel de segurança do Ministério da Saúde passou 

para o coronel daqui. Tinha que entregar a bibliografia, tinha que entregar os professores, 

docentes, informação e Ernani Braga, que era uma figura extraordinária, não aceitou, 

brigou, recusou  entregar a bibliografia e a gente ganhou. Só que: “Mario, bom, por um 

tempo você não viaja e não sai mais para o interior.” Então, praticamente a partir de 81 - 

esse curso foi em fins de 80 -  não viajei mais para cursos. Nunca mais dei aula para curso 

regionalizado de saúde até hoje. Nunca mais fui convidado. Obviamente, o coordenador 

do curso nunca mais me convidou para dar uma aula de planejamento, um curso de 

planejamento. 

 

NB - Mario, nesse curso montado por você... 
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MH - Não, não era montado por mim, era montado por um grupo; o que ia juntando eram 

as coincidências, os interesses, a história, as possibilidades. Eu não quero minimizar 

porque, de imediato, você aparece como que foi...eu te falei, era, por uma lado, a 

experiência de Montes Claros , que tinha feito com Pellegrini e com Chicão e, por outro 

lado, o que a Susana estava fazendo na Fundação Getúlio Vargas. Era, por outro lado, a 

coincidência... não tinha uma estratégia clara, sabíamos que tínhamos alguma forma de 

intervenção, e essas coisas iam se juntando e logo te permitiam visualizar um caminho. 

 

NB - O curso montado pelo grupo que o Mario participava, funcionou em 79, 80? 

 

MH - Não, 80. 

 

NB - Nesses quatro Estados? 

 

MH - Depois se difundiu para uma quantidade grande de estados. Foi discussão de 

avaliação dos cursos, foi discutido... depois se socializou essa experiência e passou a outros 

Estados... Porto Alegre fez também... se fizeram muitos cursos dessa natureza. 

 

NB - Isso depois que você saiu? 

 

MH - Independentemente disso; as idéias vão andando. Você estabelece  determinadas 

propostas e essas depois começam a caminhar independente de tua própria vontade. 

Quando foi colocada a primeira avaliação desses cursos, houve interesse de outros Estados 

em fazer esses tipos de cursos, então, apareceu Goiás, apareceu Rio Grande do Sul, 

praticamente a metodologia modular  se difundiu e depois com a própria história  vai se 

deturpando um pouco o curso, vai caindo... 

 

NB - De qualquer maneira esses cursos passaram a ser esse novo curso, e aquele velho 

curso tradicional desapareceu. 

 

MH - Não, dos próprios cursos da ENSP, que eram tradicionais, começou a sair o curso 

modulado. 

 

NB - Mas aqui é o local de trabalho, o centro onde todos vocês estão trabalhando. Fico 

imaginando o que acontece nos Estados; quer dizer, o caso PDS e “ô, esse curso não vai 

dar”, fechou. Em 80 a gente estava na ditadura ainda. O curso, apesar disso, apesar da 

conjuntura ser pouco favorável, de poder ter tido intervenções como a de Pernambuco, em 

outros lugares ele floresceu, ele evoluiu. 

 

MH - Mas vê uma coisa, Nara. Por que Montes Claros acontece em Montes Claros?  O 

Ministro era contra, era contra... Quer dizer, uma coisa, digamos, da característica da 

política brasileira diferente do Chile, Argentina, Uruguai, é a repressão. Era muito clara. 

Ali é terra arrasada, aqui nunca foi terra arrasada. Aqui sempre houveram espaços nos quais 

você podia entrar. Não sei se colocava para vocês, experiências que morrem que depois se 

recolonizam em outro lugar e que a gente vai de novo e volta a remontar. Essas coisas no 
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Brasil foram muito mais possíveis; não sei se por própria inteligência da ditadura, ou as 

próprias características históricas de como se faz política no Brasil: uma série  de acordos 

e concessões que passam mais por um grupo de elites que de relações... que por classe 

social, que passam por.... Imagino que isso não aconteceu com os trabalhadores rurais e os 

dirigentes de sindicatos de trabalhadores rurais; esses eram liquidados. Agora, certos 

grupos sociais de elite onde você tem capacidade de sobrevivência, tem relações políticas, 

pessoais, que se misturam, são mais ou menos preservados. Não estou colocando isso 

pejorativamente, é uma realidade concreta, é a realidade. Com o trabalhador não acontecia 

isso. Então, as elites pensantes e a universidade foram preservadas e foram preservadas por 

alguma razão e permitiu, digamos... 

 

JA - Aí variava de Estado para Estado. 

 

MH - Variou, aí você vê que a própria revisão foi diferente em Pernambuco, isso não era 

por acaso que Pernambuco reagia. 

 

JA - Mario, além da ENSP, você, menos diretamente, mas você participou do Instituto e 

da EBAP, você, mais a Susana, Chorny, Mario Testa. Como é que eram essas outras 

discussões antes da chegada de vocês? 

 

MH - Na EBAP, praticamente não existia nada, aí Susana foi, digamos... estou te falando 

que, naquele momento, a gente pensava o conjunto das coisas. Susana entrou na EBAP. 

Não era uma pessoa que entrava na EBAP para desenvolver tal coisa. Então, nessa área 

institucional, naquela época, eram muito importantes os espaços institucionais e ganhar 

diversidade de áreas. Susana entra na EBAP; era discussão com  gente do Instituto de 

Medicina Social e com Arouca, de como ia ocupando espaços. Susana praticamente 

sozinha não podia fazer nada. Então, como se dava apoio para que a Fundação Getúlio 

Vargas e a EBAP fossem um foco a mais de discussão de idéias? Então, digamos, o que a 

Susana monta, tanto seja no curso de especialização ou de mestrado na EBAP, conta com 

a colaboração do Instituto de Medicina Social e da Escola, dos docentes que trabalham 

ligados, independentemente que Susana seja minha mulher. Quer dizer: " Na área de 

planejamento, quem vai?"; "Sérgio Arouca, Mario e Chorny. Nível de excelencia requerido 

pela Fundação Getúlio Vargas”. A Fundação Getúlio Vargas solicita curriculum, tem que 

ter  antecedentes. "Então, tudo bem, vamos cumprir os requisitos. Vamos colocar três 

pessoas que sejam aceitas por antecedentes na Fundação Getúlio Vargas como professores 

convidados”. "Quem vai de epidemiologia?"; "Ana Maria Tambellini e as pessoas com 

curriculum e com peso institucional, peso de reconhecimento institucional". A gente não 

malgastava, digamos. 

 

JA - Essas três instituições funcionavam mais ou menos... 

 

MH - Funcionavam mais ou menos...intercambiavam. 

 

NB - EBAP dentro da Fundação Getúlio Vargas, né? 

 

MH - Claro, dentro da EBAP tinha um núcleo que era do projeto Kellogg’s. 
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NB - Que nesse mesmo momento, se eu não me engano, está sendo desmontada na 

Fundação Getúlio Vargas, a IAP, que é o curso de mestrado em agricultura e que foi 

desmantelado pela direção da Fundação por acusações assim,  de esquerdistas, 

comunistas.... 

 

MH - Você vê, por exemplo, a importância que tem a EBAP naquele momento, que o 

primeiro seminário que se faz sobre Estado e Política de Saúde em novembro de 78, se faz 

na Fundação Getúlio Vargas. E tem a revista da RAP, onde se discute Estado e política 

social. Quem aparece aí? O Gentille de Melo, Guilherme Rodrigues da Silva, Sérgio 

Arouca, Hésio Cordeiro, Noronha; aparece o Instituto de Medicina  Social, aparece a 

Escola Nacional de Saúde Pública; aparecem aquelas pessoas da saúde pública, que depois 

formaram o Partido Sanitário, digamos, que tem outra história anterior que se amplia aí, 

com o setor privado também discutindo e com establishment... Então, se convidam 

Secretários do Ministério, se convida o CNPq para discutir com, digamos, a academia, 

estado e política de saúde, em novembro de 78. Quer dizer, aquele espaço tinha uma coisa 

que a gente aproveitava muito - isso não gosto nunca que seja  gravado - que era que se a 

Escola chamava para esse Seminário, era suspeita; se a Fundação Getúlio Vargas chamava 

para esse seminário era insuspeita; então, portanto, é melhor fazer esse seminário na 

Fundação Getúlio Vargas  do que na Escola. 

 

RG - Era a legitimidade. 

 

MH - A legitimidade institucional. 

 

NB - Isso, quando você chama atenção para a ocupação desses espaços institucionais, é 

interessante fazer um discurso sobre isso no Brasil da época da ditadura, e não são todos 

os espaços institucionais que estão abertos. Algumas áreas, alguns espaços que foram 

ocupados. O caso da Fundação eu conheço bem, quer dizer, a EBAP era uma área técnica 

da Fundação e está meio morta lá, meio jogada às traças, e tem algumas pessoas que estão 

lá e enfim... mas é um lugar meio abandonado pela própria Fundação e que dá que se 

centralize a prioridade na área da economia. 

 

MH - Claro, que estavam os pesados da economia. 

 

NB - O controle todo e em cima do IAP e não da EBAP. Aí então é possível fazer algum 

trabalho... 

 

Fita 9 - Lado A 

 

MH - ... Digamos que depois mudou e se complicou, tanto na Escola como...  A gente 

sempre brinca que a democracia é fogo. Naquela época era muito mais claro; você tinha 

que lutar contra determinada... digamos, desmontar a ditadura era muito fácil que unisse 

todo mundo. Depois começou a não ser a mesma relação entre as pessoas e as instituições. 

Era começar a distribuir político-partidários, setores mais aquém, e aí começou a dividir... 

Estou falando que era mais fácil fazer acordos naquela época que hoje. 
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NB - Bom, eu queria voltar. Eu tenho a impressão que a gente ficou com alguma coisa 

pendurada, você falava  dos cursos regionalizados e que a partir de 80 você não participa 

de mais nenhum.  

 

MH - 81 

 

NB - A partir de 81, você não participa de mais nenhum; e tem uma outra área de atuação 

que imagino que você tenha voltado mais para ela, que é a de planejamento mesmo. 

 

MH - Agora vou passar para o planejemento. Contar que não era só desenvolver essa área, 

a gente estava preocupada com o conjunto, em como intervir na docência, e a partir da 

docência  como intervir nos serviços, que é um pouco a coerência ou continuidade daquela 

proposta da prática. Como  levar teoria e discussão sobre os próprios serviços, um pouco 

essa metodologia que eu acho que ainda continua válida por saudade, porque eu participei, 

fui o gerador daquela história; mas me parece que voltar aos cursos tradicionais não é a 

solução e deixar abandonadas áreas estratégicas, acho que é um erro que hoje se está 

cometendo também. 

 

NB - Hoje, na Escola? 

 

MH - Sim, hoje se está cometendo o erro de deixar áreas sem cuidado, área que está 

formando 500 pessoas, 400 pessoas no mínimo. Está solta. Pelo menos não está sendo 

cuidada ou examinada com carinho como deveria ser. 

 

NB - Você podia falar um pouco do presente e ser mais explícito. 

 

MH -  Do futuro não, estamos falando de história, só que faço comentários... 

 

NB - Eu queria perguntar uma coisa a você, desculpe eu voltar a esse negócio dos cursos 

regionalizados. Você nunca chegou a ser coordenador desses cursos? 

 

MH - Nunca, não fui coordenador dos cursos de especialização. 

 

NB - Você não sabe o que aconteceu com os cursos a partir do teu desligamento? 

 

MH - Não, eu fui, em 85, para Argentina, voltei pra lá... Sei que saiu do curso regionalizado 

quem estava coordenando e entrou outra pessoa coordenando hoje, e acho que não se 

dinamizou. Coordenou durante um período de tempo outra pessoa, também não se 

dinamizou muito e hoje também não se dinamizou.  Vamos ao planejamento. Como surge 

isso? Tem duas áreas. Por um lado, acho que a gente tem que falar do Instituto de Medicina 

Social. Eu comentei, não sei se comentei já, me parece que num momento falamos da vinda 

do Chorny e do Mario Testa ao Instituto, que havia sido convidado, que depois surgiu 

aquele problema.  Eu fiquei no ar e Chorny entrou no Instituto. Então, no 2º semestre de 

76 se dá o primeiro curso, acho que no mestrado - não sei se Jaime estava naquela época 

no mestrado. Cria-se o primeiro curso de planejamento, se dá como disciplina do mestrado; 
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assumem Mario Testa e Chorny. Era um dos embriões do planejamento, de docência de 

planejamento no Brasil. E na Escola estávamos Sérgio e eu. O Sérgio e eu, estava Javier, 

Letícia, Temporão, que tinham menos experiência, digamos, na área de planejamento e 

programação. Só da para mencionar, uma das áreas importantes era a área do IMS. Então 

chegou Mario Testa, aí permanece em 76/77 dando curso de planejamento. Aí sai Mario 

Testa, e vai para o México e depois para a Venezuela, e aí em 77 se incorpora Leopoldo 

Halperin; e dão o segundo curso acho que Leopoldo Halperin, que é argentino sociólogo, 

e Chorny. Isso continua desenvolvendo-se anualmente, os cursos de planejamento. Aí a 

partir do primeiro curso na área de planejamento, se incorpora o Zé Noronha, Mario Dalpoz 

e aí começam a participar e  cria-se um núcleo de planejamento no Instituto de Medicina 

Social. Fizeram um núcleo forte no IMS, que ainda tinha um núcleo forte na epidemiologia, 

onde estava Reinaldo e um grupo na área de política social onde estava Madel, Zé Luiz 

Fiori, que tinha mais ou menos certo prestígio, desenvolvimento e peso que a área de 

planejamento não tinha. Então, eu diria que a entrada do Mario Testa e Chorny é só o 

primeiro embrião para criar essa área onde  depois se agrega Noronha, Mario Dalpoz e não 

lembro outras pessoas.  

Quer dizer, na Escola nós criamos esse núcleo, primeiro discutindo o que fazer, depois se 

integra Jaime e passa para o departamento de ciências sociais, para a área de planejamento. 

Obviamente com dificuldades, Sérgio vai para Nicarágua; aí ficamos eu, Jaime, Javier, 

Letícia e Temporão. E eu lembro, inclusive, as dificuldades para definir e começar a ocupar 

os espaços dos cursos regionalizados, e praticamente... Tudo bem, a gente não tinha muita 

experiência, que era a dificuldade que tínhamos naquela época... Jaime me corrige... Bom, 

não teve possibilidade de fazer uma formação de professores dentro da Escola durante um 

ano, então, a gente teve que formar-se, realmente, na própria prática. Dar uma leitura 

básica, discutir um pouco internamente, e a partir disso assumir os cursos regionalizados. 

Então, aí começamos a viajar, a solicitar Jaime, Javier, Temporão, Letícia; todo mundo 

ocupou áreas dos cursos regionalizados, dando área de planejamento e programação. Essa 

é uma das estratégias para cuidar os cursos regionalizados, e a outra foi melhorar o curso 

de especialização específico em planejamento e dar disciplinas em mestrado. Eram as 3 

áreas em que a gente tinha que dar cursos básicos, curso de especialização e curso de 

mestrado.  

No ano 79, com Sérgio já tínhamos feito o curso de planejamento, onde participou Chorny 

- pelo Instituto de Medicina Social - Sérgio e eu como docentes. Em 80, se deu um curso 

de planejamento. A partir de 79, foi se dando regularmente todos os anos. Eu coordenei em 

79, 80 e 81, acho. A partir de 82, Letícia começou a coordenar. A gente montou esse curso 

no ano de 79 e começamos... sobre a própria experiência, digamos... A gente não tinha, 

pela própria estrutura de Sérgio e minha, a gente não tinha estrutura para ler muito, definir, 

pensar. A gente tem muito mais uma linha mais ou menos básica, do que a gente conhecia, 

e a partir disso começava no próprio curso como formação dos alunos e formação dos 

próprios docentes. Então, nós íamos nos formando e rediscutindo, a partir da avaliação dos 

próprios cursos, como mudávamos os cursos no ano seguinte. Falava que, inicialmente, era 

muito mais de diagnóstico, análise, crítica e muito mais ideológico-político que de métodos 

e técnicas. A partir de 78/79, com o triunfo do PMDB nas eleições para deputados, a gente 

via que em 82 ia ter governadores. A gente ia ter que mudar o conteúdo dos cursos. Você 

tem que dar resposta a outras exigências que eram exigências, digamos, de governos de 

estados e tinham que ser muito mais... formar quadros de diferentes categorias, tipos.  Essa 
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era uma constante, a diferença  com o resto da Escola, uma constante do departamento de 

planejamento naqueles anos. Quer dizer, estava permanente pensando no que acontecia no 

país e como ir mudando e reacomodando-se ao que ia ser a exigência dos próximos um ou 

dois ou três anos na frente. O resto... epidemiologia continuava com epidemiologia; 

ciências sociais um pouco como ciências sociais; e o único departamento que estava muito 

mais ligado à realidade, provavelmente pela própria participação de Sérgio e minha, era o 

departamento de planejamento que sempre estava: “Bom, no próximo ano pode acontecer 

tal coisa, temos que mudar, selecionar diferente, intervir de forma diferente". Então, foi 

tendo uma evolução... Aí, a partir do próprio núcleo do curso de especialização, foram se 

gerando grupos de ex-alunos que começaram entrar no departamento, começaram a fazer 

tese de mestrado. Se você vê o departamento de planejamento hoje, você tem incorporados 

ex-alunos como Rosana, Cláudia, Maura, Chico Braga, uma quantidade de ex-alunos que 

continuaram trabalhando na área de planejamento e que depois entraram como docentes da 

Escola. Javier fez sua tese de mestrado sobre planejamento na América Latina. Foi se 

gerando, digamos, uma área específica, que ficou como uma área de conhecimento que foi 

evoluindo... 

 

NB - Uma área dinâmica na Escola... 

 

MH - Por isso te estou falando, começou a ter  uma massa crítica que vai operando e que 

vai funcionando. Hoje tem Lígia como ex-aluna também, Marcão, uma série de ex-alunos 

de nosso mestrado, que estão trabalhando - mestrado e cursos de especialização. Dadá, 

Mario Dalpoz - Mário Dalpoz não sei se foi com a gente, não, foi no Instituto de Medicina 

Social - o Dadá, a Hilara. Praticamente do INAMPS, e em algumas secretarias de saúde. 

Então foi criado um grupo. Calcula você que foram uns 20 a 25 alunos em 7 anos, foram 

umas 170, 180 pessoas que passaram pelo curso de especialização em planejamento, mais 

ou menos foi criando um grupo. 

 

NB -  A Sônia Fleury não estava nesse grupo nesse momento? 

 

MH - Não, a Sônia Fleury estava trabalhando na FINEP. Num momento tem um problema 

na FINEP e sai da FINEP e fica durante um tempo sem trabalho. 

 

JA - Ela faz o mestrado no IUPERJ e assistia créditos no mestrado de medicina social. 

 

MH - Medicina social. A Sônia fica sem trabalho e nesse momento Susana que estava 

tentando os cursos, consegue através desse contato com o IMS, a Escola e ... Sônia aparecia 

solta no ar e a Susana consegue recursos da Fundação kellog’s e contrata a Sônia para 

trabalhar no projeto. Depois, Sônia fica como professora da EBAP, e hoje é vice-diretora 

da EBAP. Sônia entra via o projeto de administração em saúde da EBAP, não sei se no de 

ano 80 - 79/80. Então, Sônia trabalha primeiro, digamos, no PESES/PEPPE, trabalha com 

Jaime e depois da crise na FINEP, passa a trabalhar na EBAP. 

 

JA - A partir daí surge um grupo jovem na área de planejamento que ocupa hoje funções 

significativas. Agora, esse foi um grupo que se criou depois da vinda de vocês. Quer dizer, 
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até a vinda de vocês, com exceção do Sérgio, o ensino de planejamento praticamente... 

Vocês argentinos, vocês quatro deram origem... 

 

MH - Eu diria que não existia. O que existia era o planejamento do método 

CENDES/OPAS que era programação, que era mais ou menos tradicional. Agora, eu diria 

que nós aportamos alguns elementos, o resto vem do próprio desenvolvimento teórico, no 

qual foram evoluindo os cursos. Se você vê o curso de planejamento hoje, que a Susana 

coordena  agora na Escola, que tem início na Fundação Getúlio Vargas, com apoio do IMS, 

do Chorny, Sérgio e eu e Jaime que também participava, já íamos ampliando. Inicialmente 

éramos Sérgio, eu e Chorny; depois começou a incorporar-se Jaime para discutir política 

de saúde, nos primeiros cursos internacionais. O primeiro curso que a gente avança com 

cuidado é o Curso Internacional, que vai com apoio da Escola em bloco; e quando acaba o 

Curso Internacional da Fundação Getúlio Vargas  o  Curso de Especialização da Escola 

passa a ser o Curso Internacional de Planejamento, que eu coordeno. Se você vê o curso de 

planejamento, você vê que o curso é também modular na forma, mantém a estrutura 

modular sem reflexão sobre a prática. Como começa esse curso? O primeiro módulo é 

Estado e Política Social; esse não é um aporte dos argentinos, é um aporte do próprio 

desenvolvimento teórico que houve no Brasil. O segundo módulo é Política de Saúde, que 

é o próprio desenvolvimento, digamos, do Brasil. No terceiro módulo, sim, já começou 

mais planejamento estratégico, que provavelmente tenha sido o maior. E o quarto de 

Programação. Tradicionalmente, quem dava o módulo de Estado e Política Social? Sônia 

Fleury. Quem dava Política de Saúde era o Jaime; quem dava Planejamento era eu; quem 

dava Programação era o Chorny. Quer dizer, continuamos sempre na mesma... O último 

era de Administração em Saúde. Nós continuamos dando aquelas coisas metodológicas e 

técnicas que tinham a ver com o especifico do planejamento; só que a compreensão do 

planejamento hoje não passa só pelo método. Não foi, digamos o.... É o próprio evoluir, ir 

casando as coisas que o Brasil tinha e que a gente podia aportar também. E hoje  te diria 

que já não se pode identificar. Não é uma coisa assim dos argentinos. Talvez no início  foi... 

 

NB - Você é incorrigível, você dá uma volta para dizer o que ele dizia. Você é incorrigível, 

você tem uma modéstia assim, acima do ... 

 

MH - Não é modéstia. Sabe o que acontece? Eu acho que as coisas que a gente faz são mais 

ou menos óbvias, surgem de uma coisa que você analisa uma realidade... 

 

NB - Não é óbvio, não é  óbvio porque antes não se fazia assim. Não é óbvio, Mario. É 

óbvio para a Argentina, pra cá não é óbvio. Vamos mudar um pouco para a Argentina e o 

curso de saúde, como tá lá. Era isso que vocês davam aqui? 

 

MH - Não. 

 

NB -  Como era o curso de saúde, mais ou menos, vê o que você consegue lembrar? 

 

MH - Eu poderia lembrar os diferentes momentos. Você fala da Argentina como eu falo do 

Brasil, tento situar-me na época, ditadura, abertura democrática. Quer dizer, na Argentina 

acontecia a mesma coisa; a diferença substantiva, digamos, com a nossa formação de 
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serviços é de que você tem um problema: não tem um professor full-time, portanto tem um 

ganho, tem um professor muito mais ligado à realidade do concreto. Então, a Escola de 

Saúde da Argentina tinha poucos professores full-time e uma grande quantidade de 

professores part-time, pessoas que desenvolviam temas específicos na área de serviços. Eu, 

por exemplo, era professor da parte de políticas de saúde, porque eu  me dedicava à parte 

de informação, mais que política de saúde dava política de atenção médica.  

Então, que acontecia? Era diretor de informática do Ministério e depois fui diretor daquele 

projeto de pesquisa. Então, nós dispúnhamos de toda informação necessária para definir 

políticas. Se você estava trabalhando numa área, era professor e dava o curso, num 

momento entrava para dar esse tema específico. Tinha uma grande relação entre a teoria 

que você desenvolvia e a prática. Tinha também, por outro lado, menos conteúdos teóricos, 

porque tinha menos tempo para teoria. Tinha um grande componente, digamos, de 

aplicação e um menor componente ideológico político.  

Essa é a história dos cursos de saúde pública que nós desenvolvemos mais ou menos até o 

ano 1973 - 1973 - de forma não independente da situação política... Quer dizer, quando 

ganha o peronismo em 73, nós formamos parte de um grupo de definição de políticas do 

peronismo progressista daquela época... Esse grupo, entre as coisas que discute de política, 

discute também as áreas estratégicas, como formação de quadros para o futuro. Então, nós 

naquela época tivemos uma intervenção sobre a Escola, e ocupamos a Escola que ia formar 

quadros para o futuro. 

A Escola tinha também um projeto mais ou menos tradicional, muito tecnocrático, muito 

tecnocrático e com poucos conteúdos ideológicos-políticos, teóricos, ideológicos-políticos. 

A gente fez uma investida sobre a Escola - o diretor da Escola, naquela época, depois foi o 

Ministro de Bien Estar de Alfonsin - e uma pressão para transformar a Escola e ocupar a 

Escola, o que criou uma crise política. Mario Testa, naquela época, é diretor da Escola de 

Medicina. A Escola estava subordinada à Escola de Medicina, Mario Testa como diretor. 

Depois, faz um acordo político, só que fica o diretor mas a coordenação do curso 

especializado passa para uma pessoa do nosso grupo. Te diria que no ano de 73 muda o 

curso da Escola, porque tinha uma característica anterior e muda em 73. Em 73, eu diria, 

parecia muito mais com isto que estamos discutindo aqui, agora.  

A gente começava a discutir aquelas disciplinas tradicionais que estavam divididas em 

departamentos. Nós começamos a discutir no primeiro período - antes de discutir técnicas 

e métodos, que era como começava -  a história da saúde pública, dos partidos políticos, da 

sociedade e os diversos momentos das políticas de saúde: que aconteceu no período tal 

com os conservadores; que aconteceu período tal com tais propostas políticas. Então, 

fomos montando um modelo diferente em 73, que decorria das próprias exigências políticas 

da sociedade naquele momento. Esse era um módulo, dado pelo coordenador do curso, 

onde se discutia história e se discutia Estado e regimes políticos sem essa distinção hoje 

tão minuciosa do que era Estado e regimes políticos. Tinha um fundo de ideologia e saúde, 

né? E no segundo módulo, eu dava políticas de saúde. 

Então, a gente trabalhava muito mais com uma discussão política inicial, que era baseada 

naquela análise histórica de qual era a situação política, quais eram as perspectivas 

políticas, a partir disso se criavam grupos de alunos onde eles trabalhavam com 

informação. Eles tinham um quadro político, por um lado, e, por outro lado, tinham 

informação quantitativa. Quer dizer, a diferença substantiva do Brasil, e que hoje não 

podumos ainda superar, é essa falta de informação para você realmente... Nós tínhamos 
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informação sobre a população, sobre mortalidade, sobre os serviços de saúde, sobre 

produção de serviços, sobre as necessidades da população, sobre inquéritos populacionais. 

Então, pegávamos um conjunto dessa informação e: "Bom, nestas condições de partidos 

políticos, agora tem esta realidade objetiva da informação quantitativa", a partir disso eram 

as discussões.  

O que aconteceu com esse curso de 73, foi que as disciplinas tradicionais praticamente 

ficavam sem conteúdo. Quando nós dávamos os dois primeiros módulos, praticamente os 

alunos já haviam aprendido análise de população, análise de utilização, análise de recursos 

e tinham discutido política. Então, o que ficava para o resto? Ou você fala da mini-técnica, 

de como você administra pessoal e como faz um orçamento ou não ficava nada para eles.  

Obviamente, em fins de 74 - não de 76, de 74 - na primeira intervenção sobre a 

universidade, praticamente acabaram com esse curso como estava montado. Eu lembro que 

dava políticas - só para contar essas histórias. Em 75, o novo coordenador me chama, era 

meu companheiro de política, só que já não tinha barba e estava vestindo terno, camisa e 

gravata com o cabelo bem cortadinho, uma diferente figura, me chama: “Mario, a gente 

quer discutir a programação do novo curso para este ano”; “Ah, tudo bem”; “Bom, a gente 

pensou que você podia dar técnicas demográficas”; “Pois é, pois é”; “Você toma parte de 

análise populacional e técnica demografica”. Eu disse: “Bom, quem vai dar política de 

saúde, políticas de atenção médica? “; “Veja, estava pensando nos sociólogos, porque 

assim temos uma ...”; “Ah, me parece excelente, eu que sou médico e conheço técnicas dou 

o que corresponde ao sociólogo e o sociólogo, que conhece disso, dá o que eu conheço 

mais”. Era uma forma de despolitizar...  

Já no ano 75 não dava mais, porque dava no 73, 74. Passei a operar com técnicas 

demográficas, só que em técnicas demográficas a gente discutia outras coisas que eles não 

queriam que a gente discutisse. Quer dizer, não era no ano 76. Estou falando, se você quer 

unir a história e vejo que você sorri: "Ah, tem alguma coisa". Obviamente que tinha, 

obviamente que tinha. Você não se faz de um dia para outro, você sabe disso. 

 

NB - Evidente! 

 

MH -  Mas estou falando que se também não se faz de um dia para outro, você tem que 

entender isso: não existe uma pessoa que transforma a coisa ou que muda. Você pode 

sintetizar, sistematizar, ver caminhos e dar tua contribuição, digamos, numa parte. Só que 

eu me recuso a pensar que é uma pessoa ou duas pessoas que fazem isso. 

 

NB - Não, mas eu não estou querendo dizer isso. O que eu queria chamar a atenção -  e eu 

dizia que você é modesto - chamar atenção para a experiência que vocês tem que, 

evidentemente, não é uma coisa sua, individualmente, você não é um indivíduo isolado da 

sociedade, você faz parte de um ... 

 

MH - Além disso, vê uma coisa, e Jaime pode, o Jaime sabe trabalhar sozinho eu não sei 

trabalhar sozinho. Para mim, é muito difícil trabalhar sozinho. O Jaime sabe... “Mario, tem 

uma reunião”; “Bom, vamos discutir, fazer propostas”. Eu não opero; é muito difícil sentar-

me a pensar sozinho. Prefiro sentar-me com um grupo discutir, definir e começar a operar. 

Então, minha característica, quando eu falo de grupos, porque realmente eu não... Não é 

uma coisa que surge da minha cabeça. É um pouco de intercâmbio, que você vai discutindo 
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com as pessoas pelas quais você tem respeito profissional, político. Então, é injusto pensar 

que as coisas que acontecem, como você tem um papel, acho que tem um papel, só que o 

papel é do conjunto. Não pensar: isto foi originado e pensado na cabeça de Mario Hamilton, 

não. 

 

NB - Não, só que a gente está fazendo a ponte com o que você já tinha vivido, quando eu 

pergunto ao Mario sobre a Escola de Saúde Pública é para saber exatamente como foi isso. 

 

JA - Você estava dizendo que, a  partir de certo momento, começam a ser dados cursos 

internacionais, a gente estava pensando que com isso o Brasil, nos anos anteriores havia 

ficado de fora desse movimento de saúde pública na América Latina, agora passa através 

de vocês, chega a ter uma certa... 

 

MH - Eu te diria que na área de planejamento em saúde, o Brasil hoje é referência. Tem 

dois pontos de referência para América Latina - não sei se acontece hoje, mas te estou 

falando do ano 84, 85 - na formação de recursos humanos. Um é a Escola de Medellin, que 

tem uma longa tradição; está Nilo Trujillo e outros grupos jovens trabalhando na Escola de 

Medellin e Colômbia; e outro é a Escola de Saúde Pública do Rio de Janeiro. Eram a EBAP 

e a Escola, hoje é a Escola. No ano passado nós tínhamos 15 alunos da América Latina de 

8 ou 9 países. Este ano a Susana tem inscrição de 15 ou 20 alunos internacionais; tem até 

da Espanha, duas pessoas da Espanha que souberam do curso, receberam material e que 

agora participam do curso.  

Que acontece? À medida que você vai formando... e além disso tem uma peculiaridade, 

como era na EBAP: se a gente recebe alunos com bolsa da OPAS, a gente faz uma seleção 

mais ou menos rigorosa. Não aceita qualquer um que tenha bolsa. Obviamente, cai em 

algum dos cursos, porque é inevitável, é de um país, único representante do país, vem com 

bolsa da OPAS, cumpre uma função importante e a gente tem que aceitar mesmo. A gente 

sempre resguardou algumas bolsas e algumas possibilidades para trazer pessoas que não 

podem ser contempladas nos países. Por exemplo, o caso de Argentina e Uruguai. A gente 

abriu possibilidades, nunca íamos conseguir da Argentina e do Uruguai, no 79, 80, 81 e 82, 

que alguém viesse... Praticamente, Uruguai todos os anos mandou e este ano estávamos 

surpresos porque é o primeiro ano que Uruguai não manda um quadro, em alguma forma, 

com bolsas que a gente conseguiu obter da OPAS para esses casos extras que a gente sabe 

que os países não vão autorizar. Então, houve da Argentina em 3 cursos e de Uruguai em 

4 cursos. E Argentina manda novamente, hoje é diferente a situação, e no Uruguai hoje é 

diferente a situação.  

 

Fita 9 - Lado B 

 

MH - ... Então, tem peso importante. Quer dizer, praticamente todo ano você recebe alunos 

do México, Colômbia. Vê uma coisa importante, os próprios alunos saem do curso e nas 

suas próprias universidades  falam com outros caras para  vir  fazer o curso e eles já vem 

com conhecimento do curso e idéia do que se trata. Então, você tem fundamentalmente - 

Venezuela pouco -  tem Colômbia, México, Argentina e Uruguai mais ou menos 

sistemáticos; do Chile, obviamente, a gente não recebeu nenhum e do Peru que -  a gente 

não sabe porque razão, outro dia estávamos discutindo com Susana - só mandou um caso 
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num momento e depois não teve mais; um ano e se descontinuou, duas pessoas em um ano, 

depois descontinuou. Você vai criando núcleos de pessoas que conhecem o que esta 

acontecendo e que mandam gente para formar-se aqui. A Colômbia deve ter mais de 7, 8 

ou 10 pessoas formadas no curso de planejamento no Brasil. É o curso mais... Sérgio 

sempre fala isso: o departamento de planejamento é o mais latino-americano de todos os 

departamentos da Escola de Saúde Pública; tem gente da Argentina, Chile, agora tem do 

Uruguai, e além disso é o que mais tem formado de forma sistemática pessoas da América 

Latina. 

 

JA - Além dessa influência através dos cursos, também tem um trabalho de vocês de 

assessoria. Em 81, você esteve na Nicarágua, Venezuela, Arouca também. 

 

MH - Claro, isso era mais do tipo, eu diria pessoal, não institucional. Quando Sérgio vai a 

Nicarágua... Sérgio tem uma capacidade de entender conjuntos, é menos dedicado à 

operacionalização. Então, Sérgio me chama em 81 a Nicarágua para ver... Nicarágua já 

tinha chegado a um ponto de desenvolvimento e organização e estava com um problema 

de como regionalizar. Então, Sérgio me convoca para uma assessoria de um mês na 

Nicarágua para ver a parte de regionalização de serviços. É uma coisa bonita, tem histórias 

bonitas para contar de Nicarágua. E sempre com aquela estratégia, passo para Nicarágua, 

chego na Nicarágua 2ª ou 3ª feira. Fiquei dois dias lendo políticas, organização, prioridades 

e teve reunião sobre como abordar o problema. Então, o chefe de planejamento daquela 

época - se chamava Lopes: “Ta, bom, necessidade de reestruturar o Ministério e redefinir 

o campo de planejamento e a regionalização e os programas... “. E eu: "Veja, antes de 

rediscutir isto devia visitar os centros de saúde; eu já tenho clara a parte política, está claro 

quais são as prioridades, quero ver o que acontece no concreto, no real. Então, gostaria de 

passar uma semana visitando hospitais, postos, centros. Vocês definem, quero pelo menos 

duas regiões. Quando eu voltar da visita aos centros de saúde, rediscutimos o que fazer”. 

Eu lembro que: “Tudo bem, vamos colocar um acompanhante" - para uma espécie de 

controle político. (risos) “Tudo bem, vamos embora..." 

 

NB - O cargo dele era  de chefe de planejamento, do Ministério... 

 

MH - Nível do Ministério, Sérgio estava no Ministério de Saúde da Nicarágua. Não me 

acompanhava o chefe de planejamento, outro quadro. E aí a gente passou uma semana. 

Antes de viajar eu falei: "Veja uma coisa, eu quero deixar uma coisa clara - porque era todo 

o discurso inicial, era o ano 80, 81, dois anos depois da revolução - veja, eu vou a fazer 

uma profissão de fé inicial: estou absolutamente certo do que foi a ditadura de Somoza, do 

que significa a revolução, do que é o discurso, a mim ninguém tem que convencer de nada 

disso. Só que eu não venho para isso. Vocês vão me desculpar, mas eu vou  ser rigoroso na 

crítica, porque minha contribuição aqui não vai ser dizer que antes era muito pior, que hoje 

é melhor. Para mim está claro que era muito pior. Então, faço essa profissão de fé hoje e a 

partir de hoje quando for visitar os centros de saúde vou discutir e vou  discutir o que é  

que está errado. Então, vamos deixar regras claras, porque eu não quero entrar antes de 

sair”. 

 

NB - Qual foi a reação? 
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MH - Foi boa, excelente reação. De toda forma, colocaram os controles e a gente saiu para 

percorrer - vamos acabar Nicarágua em mais cinco minutos - aí saiu para percorrer os 

postos e centros de saúde. E acontecia a mesma coisa que no Brasil. Quer dizer, a 

declaração de políticas e prioridades é uma coisa e a realidade concreta operacional era 

outra totalmente diferente.  Então, aí segue um pouco a partir da experiência pessoal, difícil 

de repassar. Fiquei contente de, a partir de conversas com um auxiliar de saúde, poder 

começar a questionar as próprias políticas, entrar no concreto: "O que é que você fez hoje? 

O que você faz no cotidiano? Deixa ver, pega essa ficha clínica e conta para mim o que 

você faz”. Saía da reunião e falava: “Bom, o programa materno-infantil não está operando 

por isso, a prioridade tal não está operando, a política tal não funciona, aqui pelo menos 

não chegou”. Saía da reunião e: “Bom, aquelas políticas estão definidas 1, 2, 3. Bom, isto 

não está acontecendo neste posto. Bom, vamos ao centro de saúde". No centro de saúde 

acontecia a mesma coisa, porque, por outro lado, existia toda a coisa declarativa, todos 

eram grandes revolucionários, todo mundo estava fazendo o melhor; então ficava meio 

complicado. Estava aí Catalina, do México. Catalina Eibenschutz estava aí e pediu para 

acompanhar-me: “Mario, eu nunca fui, vamos lá visitar juntos”. Então íamos os três.  

Passamos por um centro da cidade de Massaya. Massaya tinha um bairro - não lembro o 

nome no momento - que havia tido uma resistência popular. Um bairro  semi-indígena, um 

bairro pobre de Massaya tinha feito uma resistência dura e a resistência havia sido 

praticamente aniquilada. Então, Massaya foi um lugar onde se criaram excelentes centros 

de saúde. A gente foi visitá-lo porque era um centro modelo, que havia sido colocado como 

dívida da revolução com Massaya, com esse bairro de Massaya. Nós chegamos três e meia, 

quinze para as quatro. Entramos no centro de Massaya - centro bonito arquitetonicamente 

- o diretor aguardando na porta, dois médicos. Entramos. Vinham do Ministério e o 

consultor fazer análise. Eles sabiam que chegávamos. Começamos a visitar o centro: 

laboratório, radiologia, tudo excelente, só que não tinha gente. Eram três e meia da tarde. 

"Bom, vamos conversar agora na sala do diretor"; "Vocês nos dão 5 minutos para fazer 

perguntas e depois voltamos para a sala do diretor”. Então, se sentaram a tomar um café e 

eu fui. Tinha uma forma, pela própria formação profissional, de ver a área de distribuição 

do conjunto, a área onde você tem os registros médicos, onde distribuem os pacientes para 

os distintos lugares. Então, ia falando com as pessoas que achava: “Ah, como está 

organizado?”. Perfeitamente organizado, registros de fichas clínicas por dígitos terminais, 

que era mais moderno, tinha umas fichas de cores, bonito, bem montado. Aí: “Quantas 

fichas tem aí? “; “Quatro mil”. Vinte mil pessoas, 20% de cobertura. Na área haviam 20 

mil pessoas e eram 4 mil fichas. “Quando está funcionando o centro?”; “Há mais de um 

ano”. Em um ano tinha conseguido 20% de cobertura real. “Quando chega uma pessoa aqui 

o que é que você faz?”;  “Bom, tem os turnos médicos, o horário dos médicos”; “Até que 

horas você recebe as pessoas?” "Até 7 horas porque se forma fila”; "Quantos números 

entrega por pessoa?”; "Dez"; "Tudo bem"; “E quantas consultas teve no mês anterior?"; 

“Tantas"; “Quantos médicos tem?”; "Tantos"; "Tudo bem". Voltei para a sala do diretor e 

o diretor estava fazendo o discurso da transformação: “...as políticas e as prioridades, e o 

governo revolucionário...” e ouvi e ouvi e, quando o cara acabou, disse: “Você me desculpa 

mas eu discordo. Aqui não está acontecendo nada disso”. Silêncio. “Veja, você tem tanto 

disso, tem tanto daquilo, tem tanto do outro. Está acontecendo tal coisa, você tem uma 

cobertura baixa; você está rejeitando demanda. Você esta definindo a partir da necessidade 
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do médico e não da necessidade da população; então tem que reformular tudo. Não está 

operando a serviço de ninguém. Está redefinido tecnicamente por vocês o que deve ser o 

centro Massaya e não estão respondendo à necessidade da população”. Essas eram um 

pouco as visitas aos hospitais... Quando voltei para discutir a nível central, disse: “Bom, 

não tem jeito operar do jeito”...Visitava um centro de saúde e tinha os médicos cooperantes 

cubanos, que eram excelentes, uns quadros de primeiríssimo nível. Um centro de saúde - o 

centro de saúde de Somoto  que é um limite hoje, acima de Estelí, área crítica com 

Honduras - e no centro de Somoto perguntava às pessoas: “O que você faz? Como vocês 

trabalham?”, antes de falar com o diretor. Depois falava com o diretor do centro. A primeira 

pessoa que encontro era uma enfermeira formada que era quem distribuía os pacientes; era 

a tocadora de apito, a enfermeira profissional. A segunda coisa que encontrava era tudo 

dividido por programas; essas coisas de imagem de espelho, chega um programa do 

Ministério e você faz mesma forma até o último centro. Então, quem vacinava era o setor 

de vacinas; quem fazia o controle pré-natal era uma enfermeira; na unidade de reidratação 

oral para desidratados tinham uma enfermeira... Só que estávamos no inverno, tinha 8 leitos 

e não tinha ninguém, estava a enfermeira parada. Eu falei: “Está parada, por que?”; ”Ah, 

porque agora não é época de diarréia, a época de diarréia começa daqui há dois meses”. Os 

médicos cubanos, que eram os especialistas em pediatria, tinham uma demanda infernal. 

Eles sim davam resposta. Então, era tudo organizado segundo programas verticais do 

Ministério. Cada um tinha que preencher seu formulário, fazer suas coisas e operar em 

função disso. Eu lembro que tive uma discussão com os cubanos: "Obviamente, vocês não 

dão conta da demanda"; porque eles realmente atendiam todo mundo; não paravam de 

atender  ninguém: eram 80, 80; eram 100, 100. Então: "Bom, quais são as patologias que 

vocês recebem? “; “Veja, hoje é angina - infecção da amígdala da garganta. Quer dizer, 

70% são respiratórias, vias respiratórias superiores e anginas”; "Quais são os 

medicamentos que vocês dão? “. Eram três tipos... “Se vocês não dão conta porque não 

transferem para as auxiliares de saúde; treinem elas para ver se é uma angina, que se vê 

fácil; tem 3 tipos de medicamentos, fácil a dosificação; e vocês fazem isso vão 

transferindo...”; “Não”. Teve uma longa discussão da parte técnica, digamos, de Cuba; uma 

espécie de ação cubana, que era o modelo cubano, de quem está formado profissionalmente 

para fazer diagnóstico etc... etc... Então: "Tudo bem, eu compartilho com isto se tivessem 

tempo para fazer; só que vocês estão me falando que não podem delegar isso e vocês estão 

delegando à enfermeira que está aí a rehidratação oral de um menino que está desnutrido, 

que está desidratado, e vocês não participam nisso. Como organizar o conjunto quando 

você tem o comando e o controle do conjunto?". A gente foi assim discutindo e pinçando 

problemas em todas as áreas. O Hospital de Estelí tinha  um centro de laboratório, o único 

que existia na região, e as pessoas se deslocavam para fazer o exame de laboratório 

encaminhadas por um hospital: "Mas por que não volta a tomar amostras de sangue na 

periferia e monta um sistema de coleta que elimine o deslocamento de 70 ou 100 

quilómetros das pessoas". E a gente foi discutindo desde aspectos políticos a aspectos 

operacionais mínimos.  

Quando voltei a Manágua, o problema era de como rearticular planejamento... Está claro 

que isso não caminha, sempre a estratégia periférica: "Enquanto nós não mudemos a 

periferia, não vamos ter possibilidade de operar o centro". Como regionalizar e como 

discutir as políticas, definir as políticas a nível do Ministério, e como abrir a programação 

a nível das regiões e a nível de cada centro de saúde? Como se organizar na prática, que é 
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diferente dos programas a nível central. Então: "A gente  vai se esgotar discutindo espaços 

de poder dentro do Ministério, mas não vai refletir nos centros de saúde". Como se organiza 

a prática dos serviços a partir da prática dos serviços? Isso ia unido a uma coisa que Sérgio 

também tinha desenvolvido com altíssima competência que eram as jornadas de balanço 

da comunidade, digamos: as organizações de massa participavam do diagnóstico e análise. 

Existia, por um lado, uma vertente política de participação dos organismos de massa, que 

Sérgio tinha montado no grupo de planejamento do Ministério; e, por outro lado, existia 

aquela coisa de como descer as políticas a nível local para que se traduzissem realmente 

em propriedades.  

Essa foi, provavelmente, minha contribuição na Nicarágua: como fazer para redefinir 

determinadas linhas políticas e prioridades através desses organismos de massa e da 

condução política e como deixar em aberto para que essas fossem retraduzidas a nível 

regional e a nível local. Era uma proposta que eles tinham, porque eles queriam desmontar 

os programas verticais, só que queriam um responsável de planejamento a nível de cada 

região. Então: "Bom, é o mesmo erro que tem o responsável materno-infantil, que tem... 

Vamos chegar num centro de saúde, que é área programática - não - e a programação e o 

planejamento não é função de uma pessoa. O diretor regional é responsável por planejar e 

todo mundo tem que planejar; se não tem participação no planejamento, num processo, não 

vai acontecer; vai ser um plano de novo que alguém vai elaborar e que não vai ter o 

mecanismo de participação". Então, montamos um esquema de como descentralizar a nível 

local e a nível regional; com um problema, digamos, complicado que existia naquela época 

que era, digamos, todo o modelo cubano mais ou menos estruturado e que aparecia, 

digamos, como possibilidade de transplantar para uma realidade totalmente diferente. A 

gente via isso em coisas menores, por exemplo, quanto via o sistema de informação 

estatística do Ministério. A informática do Ministério tinha uma série de indicadores de 

saneamento e um deles dizia: " inspeção a escolas de 2º grau na área rural", estava colocado 

como item. Uma pergunta: "Quantas escolas secundárias tem a Nicarágua na área rural?”; 

“Ah, nenhuma”.(risos) Óbvio que copiaram mal. A gente pode pegar um modelo, mas tem 

que fazer funcionar. Pegaram e implantaram o mesmo modelo. Você via indicadores que 

eram para a realidade cubana e não tinham nada que ver com a realidade da Nicarágua. E 

a mesma coisa acontecia quando se discutia o modelo de organização. Acho que hoje 

mudou completamente... Eram os primeiros inícios, era 79-81. Eu te diria, muito mais a 

nível pessoal, que Nicarágua foi muito mais a necessidade que Sérgio tinha, a relação com 

Sérgio. Ele sabia quais as minhas habilidades e aptidões para fazer uma proposta, fiquei 

um mês lá, mas não... 

 

NB - Você não teve um acompanhamento dessa proposta? Você não voltou... 

 

MH - Não, sei que depois o Sérgio continuou com isso e se fez... Veja uma coisa, quem 

me acompanhou na área da Estelí - além desse era acompanhado por outras pessoas - foi 

Guilherme González, aluno que fez mestrado aqui. Quando eu voltei da visita falei para 

Sérgio: “Sérgio, a área para implantar o planejamento regional primeiro é a área de Estelí, 

da região de Estelí; aí tem um quadro excelente, um quadro que tem que ser formado e dá 

para pensar em levar para a Escola”. Quer dizer, coisas aconteceram. A primeira 

experiência de planejamento regional que se fez foi em Estelí, porque realmente tinha um 

quadro muito organizado sem ter formação profissional e  realmente era a região que 
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melhor operava naquele momento, era quem tinha condições de começar a discutir política 

e montar... Se fez primeiro em Estelí e depois se repassou a experiência para outras regiões. 

As políticas baixavam do Ministério; as políticas eram analisadas a nível da região; a nível 

da região se abriam os programas e se discutia a nível de cada centro de saúde  quais eram 

as capacidades deles e o que tínhamos condições de fazer; e não de tudo prioritário e nada 

prioritário. Todos os programas, os que eram necessários, todos eram a prioridade, tudo 

prioritário. Não pode fazer-se, tudo bem, depende dos recursos que você tenha. Então, se 

fez a primeira experiência em Estelí e o Guilherme González veio  fazer o mestrado e se 

formou de mestre aqui e hoje é o coordenador, digamos, de toda a área de saúde  do 

Ministério da Nicarágua. Então, alguma coisa teve a ver com a seleção de um quadro... A 

gente sempre... Vocês podem pensar algumas coisas, no que eu sempre penso, no que 

acontece no momento e como formar para daqui a um tempo. 
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Data: 21/07/1987 

 

Fita 10 - Lado A 

 

NB - Hoje é a 5a entrevista com o Dr. Mario Hamilton, dia 21 de Julho de 1987. Essa 

entrevista conta com a participação da professora Susana Badino e o Dr. Joaquim Moreira 

Nunes. Essa entrevista tem um caráter especial, um bloco temático dentro da entrevista de 

história de vida do Dr. Mario Hamilton e versa sobre a experiência administrativa dele e 

da sua equipe, aqui na Superintendência Administrativa Geral (SAG). A Susana poderia 

fazer a primeira pergunta. 

 

SB - Eu gostaria também de incorporar alguns ingredientes à apresentação feita, no sentido 

de que estamos tentando também aproveitar esse material, para uma finalidade docente, 

fundamentalmente, e isso justifica a minha presença nesse grupo. Na programação 

curricular do Curso Internacional de Planejamento de Saúde, concretamente no seu módulo 

de administração e gerência, está se pretendendo este ano mudar o modelo docente que foi, 

historicamente, essencialmente teórico, para incorporar experiências concretas de como 

instrumentar mudança organizacional a partir de mudanças políticas mais relevantes. Está 

se pretendendo também aplicar este material a um estudo de caso sobre a situação concreta 

da Fundação Oswaldo Cruz e da sua Superintendência de Administração Geral. Então, 

nesse sentido, minha participação nesse grupo de trabalho. 

 

NB - Acho bom acrescentar que é na Escola de Saúde Pública esse curso. 

 

SB - Esse Curso Internacional de Planejamento em Saúde é oferecido normalmente pela 

Escola de Saúde Pública. É um curso de pós-graduação, a nível de especialização, que 

conta com participantes brasileiros e estrangeiros. Há um cuidado muito grande na 

elaboração do trabalho ... é um compromisso porque é a primeira vez que a gente vai fazer 

o estudo de caso dentro da área de administração e gerência. Em função do estudo de caso 

nós também temos algumas idéias que vão servir de roteiro para o nosso trabalho. Passaria 

a palavra a Mario Hamilton 

 

MH - A partir da discussão previa com Moreira Nunes e com Susana, a gente podia nesta 

primeira gravação fazer uma descrição geral da administração da FIOCRUZ. O que era 

antes da nova administração, caracterizar essa administração anterior e um pouco a 

administração, digamos, a ascensão da nova administração à FIOCRUZ. A introdução 

prévia, os antecedentes ao que seria a análise da experiência concreta na SAG, 

Superintendência de Administração. E aí eu acho que o Moreira vai participar muito 

comigo porque a gente não tem um grande conhecimento da administração geral. Tem uma 

série de impressões que passam muito mais pela função que nós cumpríamos na Escola 

Nacional de Saúde Pública, no Departamento de Administração e Planejamento, quando 

estávamos um pouco alijados da administração central. Porque a Escola tinha uma 

característica, que acho que falamos em alguma oportunidade que era uma espécie de área 

marginal dentro das administrações anteriores, né? 

 

MN - Seria um oásis. 
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MH - A Escola sempre se caracterizava naquela época... 

 

NB - Você trabalhava lá na Escola ... na Administração e Planejamento? 

 

MH - Fala um pouco você, Moreira. 

 

NB - E a gente podia falar um pouquinho já que está nesse período, falar um pouco da tua 

experiência lá na Escola, que a do Mario já foi gravada. 

 

MN - A minha experiência é uma experiência que, até no caso que a gente vai tentar montar 

aqui, o caso administrativo, vai se tentar passar para a prática alguns conceitos teóricos, vai 

tentar sistematizar aqui o que a gente fez, o que aconteceu a nível de SAG, e mais ou menos 

a história da minha vinda para a Escola. Vou falar muito rapidamente sobre isso porque 

acho que é interessante. Eu vim para a Escola no momento em que, politicamente, já se 

podia começar a pensar no Brasil em tentar algumas modificações.  Havia alguma coisa 

aqui de abertura política que se podia pensar em modificações. E a Escola começava a ser 

chamada para alguns lugares de serviços. Aí, é importante colocar que eu venho de uma 

área de hospitais, e a Escola precisava de elementos, de valores, de quadros para começar 

a dar respostas realmente nos serviços. E nesse momento eu venho para a Escola com a 

minha única experiência de ser um médico com uma longa experiência de administração 

na área de hospitais. A Escola tinha uma visão crítica dos hospitais, mas não tinha como 

intervir para modificar o quadro do atendimento, bom ou mau, que acontecia nas áreas de 

serviço. Então, a Escola começa a incorporar alguns elementos de serviços para tentar 

mudar esse quadro, quer dizer, no momento que fosse chamada, ter alguns métodos de 

intervenção nas áreas de serviços ... 

 

MH - Em que ano foi você para a Escola, em 82? 

 

MN - 82 

 

MH - Claro, porque isto tem uma relação que é a passagem que a gente falava do 

departamento. Em 82 tem eleições para governador, e começam a assumir os estados 

pessoas que estavam na oposição anteriormente e que tinham propostas de mudança nesse 

nível. Então, aquela proposta mais teórica da Escola passava agora a ter uma necessidade 

de dar respostas às necessidades de serviços e de organização de serviços. A gente, naquele 

momento, pensava que não só podia continuar discutindo a teoria senão que tinha que dar 

respostas concretas na área de serviços. Aí, monta-se aquele programa de administração 

hospitalar e Moreira é chamado, pela experiência que ele tem, para colaborar, montar o 

primeiro curso de administração hospitalar da Escola. 

 

MN - E monta-se esse primeiro curso. Curso de Administração - Planejamento e 

Administração - de Hospitais Públicos e é uma experiência, para mim, bastante rica. Uma 

experiência que se tenta manter em curso com a Escola, quer dizer, com todos os elementos 

da Escola, com a capacidade que eles tinham de teorização e com um elemento, 

exclusivamente eu, que vinha de uma área prática. É claro que isso não foi uma coisa muito 
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simples. A experiência aí ... tem algumas coisas que a gente deve abordar, talvez, num 

outro momento e não agora. Agora não acho que a gente deva caminhar pela experiência 

da administração e o planejamento dos hospitais ... 

 

MH - Ela tem uma virtude. Ela gosta que você fale tudo o que você quiser e, não põe 

nenhuma limitação; só que de repente você se desliga ... (risos) 

 

SB - Talvez fosse interessante você mencionar as dificuldades do encontro entre a teoria ... 

porque a Escola naquele momento havia produzido uma quantidade enorme de trabalhos 

teóricos nessa área. E aí, você vem com uma experiência de administração prática, de vida 

cotidiana, não? Como é que isso se deu? 

 

MN - Essa era a grande dificuldade. Há até uma certa dificuldade de linguagem. A 

dificuldade do Moreira Nunes, médico administrador dos hospitais com os companheiros 

todos do Departamento de Planejamento com grandes leituras teóricas, mas que alguns 

deles jamais tinham tido uma convivência mais intensa com os problemas internos de uma 

área de serviços. Quer dizer, o diálogo aí fica difícil, com algumas pessoas até mais fácil. 

Com o Mario Hamilton, por exemplo, e Susana num período posterior fica até um pouco 

mais fácil porque eles tinham essa experiência. Mario viveu muito o problema de hospitais 

antes de se especializar e se voltar para a área de planejamento. Mas há alguns elementos 

na Escola que jamais tinham tido essa experiência. Então, isso foi um fator que dificultou 

muito o curso. Não só na fase anterior, em que foi necessária até a incorporação de um 

técnico chamado Tabaré Gonzalez, da OPAS, um uruguaio com vastíssima experiência 

nessa coisa de gerenciar e organizar serviços e vem dar uma assessoria. E o primeiro curso, 

então, montado bem no modelo Tabaré Gonzalez, no modelo que já tinha testado, modelo 

modular de curso e que acaba não sendo exatamente aquilo que nem eu, prático, nem os 

teóricos imaginávamos para o curso a nível de Escola. E, nem os próprios alunos no final, 

na avaliação, acharam realmente o curso aquilo que estaria dentro das pretensões deles. 

 

NB - Qual é a dificuldade maior desse modelo Tabaré Gonzalez? 

 

MN - (Risos) É um modelo de fora para dentro, quer dizer, é toda a dificuldade de um 

modelo que não é criado dentro da realidade. É um modelo que vem de outra realidade e ... 

porque em administração de hospitais tem outras coisas que tanto acontecem aqui como 

acontecem em Huston, como acontecem em Moscou, mas há algumas especificidades. 

Uma especificidade, por exemplo, na nossa cidade é a dos hospitais de emergência. Quer 

dizer, os nossos hospitais de emergência têm características próprias, eles são, assim, 

hospitais gerais em que a porta de entrada é o setor de emergência. Isto não acontece em 

lugar nenhum do mundo. Então, uma coisa que pesa quando você vai administrar ou vai 

analisar, ou vai gerenciar um serviço, nos hospitais do município, ou daqui do estado, Rio 

de Janeiro, é que você tem esse modelo de unidade prestadora de serviço em que a porta 

de entrada é um setor de emergência. Portanto, há uma emergência hipertrofiada 

historicamente, assim se deu, quer dizer, os hospitais foram criados como pronto socorro. 

Mas eu acho que não é por aí que a gente deve conversar hoje. Continuo dizendo que isso 

é conversa para o próximo papo. 
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NB - Mas isto é interessante. Qual era a proposta dos planejadores, dos teóricos e a sua? 

 

MN - Então, isso eu posso fechar. A minha proposta, enquanto vindo de uma outra unidade, 

era a proposta que eu tinha lá. Quer dizer, quando eu gerenciava centralmente todos os 

hospitais o que eu queria mais é ter na direção dos hospitais pessoas que tivessem um 

embasamento teórico, para permitir que elas tomassem ações, resolvessem problemas com 

alguma base teórica, e não que fossem grandes cirurgiões, que uma vez, por qualquer 

injunção política ou de amizade fossem levados à posição de diretores de hospital. Quer 

dizer, além disso, o que eu sempre vi é que era preciso um pouco mais, bastante mais nessa 

história. Eles precisavam ter além da vontade de acertar, também ter instrumentos que lhes 

permitissem acertar. Então, o que é que eu via no curso? Eu via a necessidade de 

instrumentalizar alguma coisa da gerência e da administração dos hospitais. E a teoria, 

preferia discutir os grandes temas ... preferia uma outra coisa ... quer dizer, eu queria 

discutir o almoxarifado do Souza Aguiar e eu acho que a teoria preferia discutir ... diz aí, 

Mario, o que a teoria preferia discutir. (risos) 

 

SB - Eu acho que parece que não é só a contradição da teoria com a prática. O que estava 

acontecendo na época, também, a meu ver, é um outro processo que corria paralelo. Era a 

hora em que a saúde começava a ser visualizada como uma questão que necessariamente 

teria que incorporar a ciência política e as ciências sociais. Mesmo o próprio planejamento 

de saúde, estava sendo revisado à luz da incorporação de outras disciplinas, certo? Foi um 

desafio não só para os administradores de hospitais; foi também um desafio para 

planejadores em saúde, que começaram a dialogar com economistas, com graduação em 

ciência política, com sociólogo e a incorporar outras disciplinas num trabalho 

interdisciplinar, numa época em que a necessidade de incorporar a prática aparece como 

uma realidade. Então, houve uma série de variáveis, a meu ver, e não era só a teoria e a 

prática, era um campo muito mais abrangente da teoria que permeava a prática cotidiana 

dos hospitais. Então começamos a revisar. Será que um administrador de hospitais tem que 

saber sobre teoria de saúde, o que é a saúde, o que é a doença?  Sim, necessariamente sim. 

Coisas e conteúdos que tradicionalmente não eram incluídos nos programas de 

administração hospitalar. Tem que saber alguma coisa de teoria do Estado, do que é a 

administração pública, como se diferencia um hospital público de um hospital privado. 

Certo? Acho que também passa por aí a grande revolução da época no sentido de novos 

modelos de administração, não só dos hospitais, mas para todas as instituições de saúde. 

Voltemos à SAG. 

 

MN - Vejam bem ... deixa eu terminar. Então, o problema, agora que a Susana falou, me 

parece que é muito mais ...não é de conteúdos, nem é de ... é de tempo, não é? Quer dizer, 

eu vinha de uma área que para ser modificada, estas modificações precisavam ser rápidas, 

porque o aparelho estatal estava se deteriorando, e se deteriorando em função de não ter 

pessoas capazes de dar respostas gerenciais e administrativas. Eu tinha na cabeça um 

modelo que precisava ganhar tempo. Precisava preparar esses gerentes a curto prazo, 

rapidamente. Até para ganhar outras batalhas em outros momentos, que eram batalhas 

contra a atividade privada que sempre nos acusou de sermos extremamente ineficientes e 

ineficazes. Então, essa coisa passava por ter que preparar essas pessoas, esses quadros 

dirigentes mais rapidamente. Isto não afasta o que Susana falou, que era preciso e 
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necessário também trabalhar um pouco essas necessidades de informar os dirigentes sobre 

essas questões maiores de saúde e doença, problemas econômicos. Isso tudo também era 

importante. Mas eu tinha uma ansiedade, quer dizer, o problema era esse, eu era ansioso 

por conseguir resultados a curto prazo e eu via por minha larga experiência de mais de 80 

anos ... Perdão de mais de 8 anos, botei um zero a mais aí ficou terrível (risos). Mais de 8 

anos na gerência disso, a cada ano o quadro se agravava, com essa improvisação grande 

das gerências dos hospitais, quer dizer, o doente era cada vez mais mal atendido, esse é o 

ponto central do meu questionamento. Porque eu sendo médico e tendo essa coisa como 

pano de fundo em todas as minhas atitudes, inclusive, na própria SAG ... essa minha 

formação médica ... eu tenho sempre esse cuidado, essa dificuldade de ver as coisas por 

um outro prisma, que não seja o de minha formação. Eu estou fazendo por esses dias uns 

28 ou 29 anos de formado, embora não pareça, mas eu tenho esse tempo todo de formado. 

Então, esta ansiedade por ver o sistema de atendimento deteriorado me fazia tentar correr 

atrás e ser um pouco crítico em relação à teoria. Não desvalorizo a teoria. 

 

MH - O problema dos cursos - a gente discute a teoria - era colocar a teoria de uma forma 

geral e nunca ver a relação com a prática cotidiana. Essa é uma velha discussão. Se a gente 

vai dar teoria de Estado a partir da prática, vai ampliando as coisas para entender como a 

teoria de Estado tem a ver com tua prática concreta. Quando você vê esses conteúdos e tem 

que falar de teoria de Estado e Saúde e Doença sempre traz um especialista para falar e o 

especialista dá os conteúdos teóricos. Depois você não pode fazer a relação entre a 

organização do almoxarifado e por que esse almoxarifado é ineficiente, não opera, e por 

que tem corrupção, por que está centralizado, por que é autoritário, por que tem 

determinadas características do setor público que são eficientes em alguns setores. A 

telefonia no Brasil é muito eficiente. Por que é eficiente? Porque é funcional para 

determinadas atividades econômicas. Então, se a gente não entende isso, não entende o 

conjunto, porque em minha atividade cotidiana eu não tenho os recursos necessários, e 

outras áreas do Estado tem. O problema central não é tanto a relação teoria e prática, mas 

como você repassa a teoria na relação com a prática. Sempre eu colocava que você pode 

discutir a teoria a partir da prática cotidiana. Por que o diretor do hospital tem tal 

característica? Tem tal característica porque o sistema tem tal característica e porque o 

setor de saúde cumpre uma função diferente da que nós pensamos que tem que cumprir 

para este sistema político. E o que é este sistema político? O que é este Estado? O que é 

este regime? Por que aparece o cara ineficiente, clientelista? Porque cumpre uma função 

de clientelismo político em determinada organização. E você não vai romper isso para dar, 

digamos, mais eficiência ao diretor. 

 

NB - Você deve ter dito isso para ele naquele momento. 

 

MH - Não, não, a gente não discutiu tanto naquela época. 

 

MN - O Mario participou pouco. 

 

MH - Mas esse era o problema. O problema central que essa discussão sempre coloca ... O 

Moreira não discute que não sejam os conteúdos teóricos, ele fala que são necessários. Mas 

ele estabelece momentos. Eu, em vez de estabelecer momentos, sempre digo: como, a partir 
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do resgate da prática das pessoas, você pode incorporar conceitos que expliquem o porquê 

dessa prática ter determinadas características, e não outras. Esse é o problema do modelo 

docente, é muito difícil repassar teoria para uma pessoa que tem uma prática do cotidiano 

e que está preocupada em organizar um setor micro de um hospital. Agora, esse setor micro 

do hospital está relacionado com outros elementos. Está relacionado com o hospital, que 

está relacionado com o país, está relacionado com o regime político e com o Estado. Não 

se pode fugir a isto. Tem certas limitações. A gente está discutindo teoria de cursos... 

 

MN - Esta é uma experiência que eu tentei antes de vir para cá, Quer dizer, sentindo essa 

fragilidade nas direções de hospitais, eu tentei trabalhar só com a prática. Existe ainda um 

organismo do governo do Estado, chamado Fundação Escola de Serviço Público, ali na 

entrada do Túnel Novo, onde eu tentei numa determina época anterior à minha ida para o 

Estado, montar um seminário intensivo de gerência para os diretores dos hospitais. E aí 

trabalhamos com um modelo, um único modelo. A gente estava vendendo um peixe, não 

estava discutindo. Estava vendendo o que a gente chamou naquela altura de Modelo de 

Gerência Participativa. Durava 3 dias - 4ª, 5ª e 6ª - em tempo integral e a gente massacrava 

a cabeça dos fulanos com modelos de intervenção no seu próprio meio de trabalho. 

Trabalhávamos muito com a própria realidade deles, com um modelo testado no hospital 

do IASERJ. 

 

SB - Esse não era o modelo Tabaré, não? 

 

MN - Esse não, não tinha nada a ver com o modelo Tabaré. Esse era um modelo em que a 

gente tentava ... E isso dá bons resultados iniciais; quer dizer, você mexe com as pessoas 

enquanto a realidade deles e trabalha com a realidade deles e dá um bom resultado. Mas 

isso também, como quase tudo que a gente inicia e não consegue - politicamente - ver sair, 

esse modelo tinha uma segunda fase. Era você tentar montar efetivamente, dentro de uma 

unidade hospitalar - a partir do momento em que você tivesse uma quantidade razoável de 

pessoas treinadas nesse modelo - o Modelo de Gerência Participativa. Mas essa segunda 

fase não se conseguiu fazer. Mais uma vez eu fiquei na primeira fase (risos). No outro dia 

eu li uma entrevista, não sei quem foi, que a vida dele é assim uma sucessão de fracassos, 

porque ... 

 

MH - Mario Testa 

 

MN - Mario Testa! Que bom que você lembrou. Mario Testa disse isso um dia desses. E 

eu sou mais ou menos assim. Eu comecei muita coisa ... mas depois a gente tem sempre 

que parar num momento ... 

 

MH - Você me falava que a nossa função é como a do pintor fracassado, não? Você começa 

a pintar a tela, mas nunca finaliza. Começa o primeiro desenho, começa a pintar e de 

repente muda alguma coisa e deixa pela metade e passa para outra tela... 

 

MN - Eu acho que talvez em off, eu tenha me recusado nesse momento a sair da SAG, 

sabe? Eu não sei se cheguei a te dizer isso. Mas foi bom ter função nisso. Eu quero levar 

alguma coisa na minha vida até o final (Risos). 
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MH - Só que as pinturas que você inicia não são independentes. 

 

MN - Ah, sim! São conseqüentes. 

 

MH - Quando você vê no tempo, tem uma certa consequência. 

 

SB - Não são estanques. 

 

MH - Você continua, vai em frente acumulando experiências. 

 

MN - A vida é um processo, aliás, muito arriscado. Viver é arriscado, você adoece, você 

envelhece, você ganha rugas. A vida é uma coisa muito arriscada. 

 

NB - Mas eu gostaria de terminar voltando ao curso, voltar para lá. Você disse que não foi 

uma experiência ... nem os alunos, nem você e nem os teóricos gostaram muito e tal. Você 

tem alguma coisa a falar sobre isso? Você montou um novo curso? Como é que foi depois? 

 

MN - Voltei para a área de serviços mesmo. Aí começa toda essa história da nova 

administração da FIOCRUZ. O Arouca me convida, então, para trabalhar organizando os 

serviços aqui. 

 

NB - Mas o curso de administração lá, parou? 

 

MN - Não, não, pelo contrário, ele reformula, tem um novo modelo, caminha. Há um ano 

em que ele pára, sofre uma interrupção para ser reavaliado, mas ele volta, acho que com 

um novo modelo. Em função de eu ter vindo para cá ao ser chamado para a área de serviço 

da própria FIOCRUZ e tentar organizar a unidade Germano Sinval Farias, aquela que fica 

embaixo da Escola, organizar o Instituto Fernandes Figueiras e repensar o Evandro Chagas, 

o hospital que estava desmobilizado, a minha idéia era montar alguma coisa que pudesse 

ser extremamente útil na área desses cursos da Escola. Na época eu até consegui, 

rapidamente, com Susana. Eu tinha na cabeça que se pudesse trabalhar essas 3 unidades de 

serviços como áreas de prática, tendo modelos já mais ou menos instituídos de organização 

de serviços, de gerência, de organização de matérias, de orçamento, como essas coisas se 

passariam numa unidade. Haveria um momento na sala de aula, e um momento 

conseqüentemente, a nível das unidades. Isso também fica meio interrompido no momento 

em que eu e Mario Hamilton assumimos a SAG. Embora acredite que os serviços tenham 

caminhado para um estágio melhor de organização, eles não atingem o estágio capaz de se 

tornarem modelo experimental para os cursos da Escola. 

 

NB - Você falava do quadro anterior à administração do Arouca. Eu gostaria que você 

falasse um pouquinho do Guillardo, mesmo distante da Escola e longe da administração ... 

 

MH - Eu entrei na Escola em 78, e estava não o Guillardo, mas Vinícius ... Guillardo entra 

como Vice-presidente de Vinícius. Para caracterizar rapidamente: Vinícius entrou na 

Fundação com uma lógica modernizante, porém uma lógica quase que do setor privado. 
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Então, ele vem com uma quantidade de pessoas e monta primeiro a SUPLAN, 

Superintendência de Planejamento da Fundação, que tenta dar eficiência à gestão. Vocês 

conhecem a história da Fundação, de como vai crescendo por superposição de distintas 

unidades. Eu diria que na época do Vinícius, apesar de todas as críticas que se possa fazer 

ao Vinícius, pela primeira vez ele tenta um projeto institucional. Ele cria a 

Superintendência de Planejamento e tenta um tipo de eficácia, com um modelo mais 

modernizante e de lógica do setor privado, mais do que de uma instituição de pesquisa ou 

de docência, como seria o de uma fundação. 

Já em épocas anteriores quando eu não estava aqui na Escola, dentro da Fundação existiam 

áreas de privilégio e áreas marginais. E a Escola durante todo o governo militar, durante 

toda a ditadura, sempre foi marginal, sempre foi caracterizada como de oposição. A Escola 

era postergada em recursos orçamentários, em relação à contratação de pessoal. Acho que 

já falamos sobre isto em uma outra oportunidade. 

A instituição existia com um poder centralizado. Vinícius centraliza tremendamente o 

poder, controla praticamente todas as áreas decisórias da Fundação. Começa com alguma 

tentativa de planejamento organizacional - para seguir as funções administrativas da 

Susana - mas não chega a obter as consequências na avaliação dos projetos. Isto é, em toda 

instituição burocrática em que você tenta um novo tipo de transformação, contrata novas 

pessoas, cria nova estruturas e organogramas, com o tempo, a estrutura vai se 

reacomodando e as coisas mais ou menos ficando com uma instância burocrática a mais. 

Guillardo dinamiza alguns setores que eram de interesse dele. Quando Guillardo assumiu 

a Presidência, acho que, mais ou menos, continuou a mesma linha, sem a força do Vinícius. 

Vinícius veio com um projeto que estava ligado ao Reis Veloso, que era Ministro do 

Planejamento, e portanto, tinha todo o apoio de Reis Veloso. Quando foram obter recursos, 

para reerguer a Fundação Oswaldo Cruz na época de Geisel, Reis Veloso aceitou dar os 

recursos para por em funcionamento a FIOCRUZ, só que impõe como condição, Vinícius, 

que é um administrador ... Não sei qual é a formação de Vinícius, porém era amigo de Reis 

Veloso e no qual ele acreditava. Então, impõe o Vinícius como Presidente. Guillardo 

continuou a mesma linha, com menos poder e eficiência, eu diria, do que o Vinícius e com 

uma vantagem. Provavelmente, pela falta de relações externas e de compromissos, ele, em 

alguma medida, fez uma série de acordos com aquelas áreas marginais, como por exemplo 

com a Escola de Saúde Pública. 

 

Fita 10 - Lado B 

 

MH - Põe Ernani Braga na Escola de Saúde Pública como diretor, que era uma pessoa 

praticamente aceita pelo conjunto dos professores e docentes da Escola. Era um tipo de 

acordo razoável que se fez com Guillardo. Mas em geral a política continua a mesma, é 

característica do país. A política de organização é autoritária, centralizada, com áreas de 

privilégio, áreas marginais ... A Escola não era controlada com tanta veemência como foi 

na época de Geisel ... Obviamente estava ocorrendo a abertura política, abertura 

democrática do país a partir de Geisel para Figueiredo. Então, dá uma certa negociação ou 

convivência mais razoável. Aparece, digamos, com menos violência a área de segurança 

interna da Fundação, que era muito mais crítica naquelas épocas. Eu diria que o que 

caracteriza a Fundação, ou a administração da Fundação naquele momento, é um modelo 

muito mais burocrático, autoritário, que a organização dita patrimonial. Apesar de que o 
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burocrático-autoritário se caracteriza muito mais pela coerção, e o patrimonial se 

caracteriza mais pelo clientelismo, o paternalismo. Eu acho que a Fundação opera com as 

duas lógicas. A gente sabe que isto é uma grande família: as pessoas, os familiares das 

pessoas, casam entre eles, amigos, filhos, mulher ... Então, acontece, uma espécie de 

relação, por um lado autoritária e, por outro, de clientelismo, de favor. Então não 

caracterizaria como um modelo único senão que como uma mistura desses dois modelos 

organizacionais. Sintetizando: centralização das decisões, e não explicitação de uma 

política de prioridades. Existem políticas e prioridades claras, claras. Só que não são 

explicitadas. Estávamos falando dos privilegiados e dos marginais. Naquela época haviam 

setores dentro da Fundação que tinham muito mais recursos, se desenvolviam muito mais 

que outros, porém isso não estava explícito na discussão. Era uma decisão da presidência 

da FIOCRUZ. 

 

NB - Você apresenta a Escola como marginal nesse complexo de diversas coisas. Mas ela 

não guarda, pela sua marginalidade, uma certa independência? 

 

MH - Não, não goza de independência. Acho que a Escola conquista a independência, 

duramente, a cada instante. Não era assim ... É uma conquista sofrida. Você não tinha 

recursos, não tinha passagens e diárias, tinha uma série de bloqueios. Você não podia se 

movimentar no país. Só que a gente discutia, brigava, exigia. Isto não é ofertado e gozado. 

Acho que a Escola tem uma história de resistência clara. Quando eu entrei, no ano de 1978, 

ela era de oposição, e continua na oposição de 78 até ... não sei se até hoje (rindo). Moreira, 

não sei se você podia completar o quadro mais ou menos geral. 

 

MN - O que eu gostaria de abordar é um pouco o modelo que eu senti, quer dizer, o que o 

Mario colocou é uma fase que realmente eu não vivi. Quando eu cheguei à Escola vivi 

apenas o interior da Escola, não sabia nem que o Presidente da FIOCRUZ se chamava 

Guillardo, não tinha a menor idéia. Mas vivi essa conquista, essa dificuldade da Escola, 

isso realmente era patente. Uma coisa que me espantou depois, já trabalhando aqui em cima 

no Castelo, trabalhando para a Presidência, é que o modelo Fundação, o modelo 

administrativo Fundação que é um modelo criado exatamente para facilitar as ações 

administrativas, aqui, nesta instituição era muito pouco utilizado para facilitar. Embora 

tendo a liberdade, como Fundação, de se gerir de alguma maneira, se auto-gerir, nós 

seguíamos muito o modelo institucional da administração pública. A Fundação não age, 

mesmo com esse Vinícius que tem realmente - e eu só digo isso por informações - o 

conceito de ter mudado e revolucionado algumas coisas aqui dentro, talvez por ter vindo 

de uma atividade privada e ter o modelo de uma administração de atividade privada, eles 

continuam seguindo os regulamentos, os regimentos, as normas, tem tudo como se fosse 

uma entidade de serviço público. 

 

MH - De administração direta, né? 

 

MN - De administração direta. Nós não éramos nada disso, nós somos de administração 

indireta só agora, a partir de janeiro. Antes éramos uma Fundação supervisionada. Deveria 

se questionar até a atuação do Tribunal de Contas, poderia se questionar essa 

obrigatoriedade das licitações e essas dificuldades nas contratações, tudo isso se poderia 
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questionar porque segundo os tratadistas, nós enquanto Fundação não estaríamos sobre a 

égide dessas leis e regulamentos. Mas o modelo burocrático aqui se institui assim: nós 

funcionamos aqui como se fôssemos uma repartição pública. Os funcionários tem essa 

noção de funcionário público. Eles não têm, com raras exceções, a preocupação em atender 

as tarefas no tempo e na hora, serem eficazes e eficientes. Não tem um certo receio que 

existe sempre em empresas privadas de serem despedidos ... Aqui as coisas se dão como 

se empresa pública nós fôssemos. Agora realmente nós estamos muito mais atidos a essas 

leis e regulamentos, a partir de janeiro, mas assim não era. 

 

NB - Mas isso não é uma coisa só desse período. Essa é uma coisa histórica, né? 

 

MN - Essa é uma coisa histórica. A impressão que eu tenho é essa que o Mario começou a 

abordar. É porque a FIOCRUZ se compõe da incorporação de várias coisas... 

 

NB - Coisas diferentes 

 

MN - É, algumas dessas coisas eram diferentes e algumas eram estatais mesmo. Então, 

traziam aquele ranço da coisa estatal. E isso foi e é ainda um problema na instituição. 

 

NB - Isto é particular do IOC. O IOC vive isso antes de ser Fundação; de ser uma empresa 

pública, uma instituição de pesquisa que precisaria de uma outra lógica que não aquela que 

viveu a vida toda. Isso é um problema para eles lá. 

 

MN - Ainda é. Eu acho que isso dificultou muito, essa visão ... esses grilhões aí da ... Uma 

vez, numa reunião veio alguém de Brasília que se espantou e fez uma pergunta: "Por que 

os carros de vocês têm chapa branca?"; "Porque nós somos uma instituição pública ligada 

ao Ministério"; "Não, vocês não têm nem direito de ter chapa branca" ... (risos). Essas 

coisas são meio folclóricas. 

 

MH - Moreira, não sei se Susana quer fazer alguma pergunta mais... Realmente, a gente 

tem pouca informação para caracterizar. Se você faz alguma pergunta concreta ... a gente 

poderia avançar mais, fora da relação que tem o modelo com as características do Estado 

autoritário, centralizador de decisões... as características do setor público, como está 

falando Moreira, sem planejamento, sem avaliação e sem cobrança dos resultados, da 

eficácia ... 

 

SB - Realmente eu acho que ... talvez valesse a pena salientar, porque é uma questão que 

persiste ainda hoje, o que Moreira mencionava agora. As próprias origens da Fundação, ao 

incorporar ou justapor unidades com missões e objetivos diferentes, criou um grande 

isolamento daquelas unidades. Num projeto modernizador, descentralizador, participativo, 

a ignorância que existe em algumas unidades a respeito das unidades que lhe são pares, 

também é uma dificuldade que a própria condução, administração e a dinâmica da 

organização precisa superar, certo? Na Escola, vocês se caracterizavam por uma 

organização marginal dentro da Fundação Oswaldo Cruz. Mas eu não sei se essa condição 

é exclusiva da Escola Nacional de Saúde Pública ou compartilhada por várias outras 

unidades dentro da Fundação Oswaldo Cruz. 
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 Você falava das unidades de serviços, das unidades de pesquisa biológica ... eu acho que 

cada uma das micro organizações que funcionam dentro da Fundação, se sentem muito 

isoladas, certo? Há falta de informação, falta de participação no sentido horizontal também. 

E eu acho que essa é uma questão que ainda não foi superada. Cada unidade continua sendo 

uma organização. 

 

MH - Esse ponto que você está tocando é um pouco a SUPLAN, não é? A gente tem claro 

isso que você está falando. É tem todo um esforço da Presidência que é o que significa o 

jornal que edita a Comunicação Social para informar o que acontece. Você não recebe 

porque está como bolsista do CNPq, porém vai em anexo, mês a mês, ao contra-cheque. 

Está fazendo um esforço para tentar dar uma certa passagem de informação para o 

conjunto. A gente tem clara a história da Fundação e a forma como a Escola foi procurando 

a máxima independência para poder se movimentar ante um modelo autoritário. Então, o 

que acontece com as unidades e também com a forma de sua preservação? Todas elas 

estabelecem relações externas, funcionam e operam como se fossem instituições isoladas. 

Todas elas têm tendências centrífugas, não existe claramente um projeto institucional 

FIOCRUZ. Existem unidades que tem lógicas próprias, definição de projetos próprios, 

relações externas próprias. Por exemplo, você vê Bio-Manguinhos, na área de produção, 

se relaciona com o Ministério da Saúde e com a parte de produção industrial de 

imunobiológicos e tem uma lógica e relações externas, inclusive, internacionais. A Escola 

de Saúde Pública se relaciona com os serviços de saúde, com secretarias de Estado e com 

outros organismos internacionais, porém não com aqueles que tem a ver com a produção 

industrial; muito mais com a OPAS, com assessorias e formação de pessoal. O IOC tem 

seu grande eixo de relação, núcleo de relação com a comunidade cientifica e tecnológica, 

onde ele se legitima. 

 

NB - Hoje tem o Ministério de Ciência e Tecnologia. 

 

MH - Claro, Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, cada uma delas se constitui como 

uma unidade e dentro de cada uma dessas unidades - pior ainda - cada departamento 

adquire uma lógica própria. Não existe o projeto FIOCRUZ. O que há é o projeto 

conformado pela posição de projetos individuais a nível dos coordenadores ou 

pesquisadores; projetos que criam núcleos e fazem uma posição dentro de um 

departamento e do conjunto dos departamentos, com essas lógicas ou propostas do 

departamento, constituem o que é a Escola, o IOC ou outras áreas.  Fundamentalmente isso 

acontece na área de pesquisa e docência. Não acontece tanto na área de produção, porque 

têm necessidade de responder a uma lógica de eficiência e de produção, se organizam com 

outra lógica diferente. 

 

MN - Sim, mas em relação à FIOCRUZ como um todo também ... 

 

MH - Esse é um diagnóstico que a gente tem e que representa as etapas que se fixou para 

a nova administração. Primeiro tem a ver com o motivo de hoje, isto é, controlar o curto 

prazo, controlar a operação. Você não pode ter projetos institucionais ou projetos de 

planejamento do conjunto de médio e longo prazo, se você não tem o controle do curto 

prazo. Porque é necessário controlar o curto prazo. 
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SB - Você é quem nesse caso? 

 

MH - Estou falando da administração, da nova administração, para não personalizar. Você 

não pode começar a pensar o que vai fazer no médio prazo, no longo prazo, se você não 

tem o controle dos recursos no curto prazo. Você não sabe como os recursos estão sendo 

alocados e com que prioridades, se cada um pode operar com sua lógica própria. 

 

SB - Mas eu acho que essa situação, esse diagnóstico de realidade que nós estamos tentando 

fazer, pode ser considerado de diversos pontos de vista. Discutindo-se a mesma questão a 

nível do Departamento de Administração e Planejamento, agora, há pouco tempo atrás, 

alguém referiu-se a isto como sendo uma prática de feudalismo. Cada unidade e cada 

departamento dentro das unidades, funciona com critério feudal. Tem quem ache que essa 

situação faz parte de uma autonomia que é enganchada dentro de uma questão de 

descentralização. Então, finalmente, dada a ambivalência em relação ao fenômeno, eu não 

sei se a gente pode dizer: "Bom, isso é ruim ou é positivo" dentro de uma instituição como 

a Fundação Oswaldo Cruz, que tem unidades com um ambiente operacional externo 

diferenciado e também, missões, objetivos e dinâmicas diferentes. Então, eu não sei se uma 

proposta de homogeneização poderia ser razoável nesse contexto. Agora, o que eu entendo 

é que se, por exemplo, a Fundação Oswaldo Cruz coloca hoje a Reforma Sanitária como 

uma prioridade institucional, o que o processo de planejamento dentro da instituição 

deveria realmente fortalecer é como as diversas unidades operam em função dessa 

prioridade maior definida a nível de instituição, a nível do país como um todo, que é a do 

movimento sanitário, certo? Não sei se a questão passa por desmontar essa autonomia das 

unidades. 

 

NB - Eu gostaria de dizer uma coisa. Na história, lá para trás, no início, grande parte desse 

período até virar Fundação, essa busca de autonomia, com todos os problemas que ela 

poderia trazer para o conjunto IOC, era uma estratégia de sobrevivência desses 

departamentos. Os recursos não vinham do Estado, vinham de fora, até recursos 

internacionais, que era a única maneira de manter a pesquisa... 

 

MH - Veja, a gente sempre se preocupa com uma coisa. Nunca se propôs a homogeneizar 

nada. O problema é que nós, inclusive dentro da SAG, somos administradores de uma 

holding que tem determinadas lógicas independentes que tem de ser respeitadas. Só que 

além de respeitar as lógicas, particulares ou singulares de cada uma das unidades, existe 

uma coisa que dá coerência ao conjunto e que legítima o conjunto que se chama Fundação 

Oswaldo Cruz. Mas quais são as coisas que devem ser comuns ao conjunto? Isso passa pela 

própria experiência da SAG. As normas tem que ser comuns. Nós vamos descentralizar a 

decisão, mas não vamos descentralizar a normatização dos processos, porque esta é uma 

instituição de conjunto. Então, o problema não é homogeneizar, é lograr que cada uma 

dessas unidades - além de independência - veja o limite da independência e do projeto do 

conjunto. Por exemplo, a Escola tem que ter um projeto institucional, isto é, os 

departamentos, além das coisas que eles fazem, tem que ter um projeto que tenha a ver com 

o conjunto da Escola. Agora, a instituição "Escola" tem um projeto mais global que tem a 

ver com toda a Fundação? Quando se fala em Reforma Sanitária, tem a ver com a produção 
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de vacinas, de fármacos, com o conjunto. Quando você fala biotecnologia também tem a 

ver com o conjunto, compreende? Então, o que acontece nesta Fundação? O IOC monta 

seu próprio curso de formação. Eles não têm nenhuma relação com a Escola. Não existe 

uma forma de trabalhar em conjunto, de lograr a integração dessas áreas em que o IOC 

continue fazendo seus cursos? A gente não quer centralizar. A proprietária da pós-

graduação não é a Escola de Saúde Pública. Podem-se fazer cursos em outras áreas. Só que 

há articulações entre eles, para fazer um projeto comum. Por que quem se forma em 

biotecnologia não discute políticas de saúde, Estados e conceitos de saúde? Por que quem 

se forma na Escola não discute o que significa a biotecnologia no país? Ou discute muito 

por cima? Se tem um projeto institucional tem algumas coisas que devem se relacionar ao 

conjunto. A gente tem que identificar aquelas coisas que se relacionam com o conjunto 

sem cercear - o que é uma coisa crítica - a liberdade de pesquisa. Agora, até onde vai essa 

liberdade de pesquisa? Cada um faz o que quer ou existe um projeto institucional, em que 

determinadas prioridades estão estabelecidas pela instituição? O resto tem liberdade de 

obter financiamento e fazer o que quer. Agora, existe um certo jogo - nós sempre falamos 

- que não é nem branco nem preto. Nós temos que operar nas zonas cinza. Nem 

homogeneizar tudo, nem deixar que tudo funcione aleatoriamente. É saber como você 

consegue juntar algumas coisas para obter mais coerência e para legitimar. Veja uma coisa, 

a legitimação de cada uma das unidades legitima a Fundação, porém não suficientemente. 

 

MN - Eu acho Mario, que nesse momento os recursos também tem que ser vistos. Talvez 

a gente possa entender bem o modelo que a gente pensa, que não o de homogeneizar, mas 

é apenas racionalizar um pouco. Na pesquisa, quando a gente vê um pesquisador, ele quer 

ter em seu laboratório todo aquele instrumental, aquela tecnologia, para aquele projeto. A 

gente não quer tirar isso dele, mas apenas racionalizar a utilização, talvez, de alguns 

equipamentos. Se ele tem uma máquina fotográfica potente e precisa dela para fazer certo 

tipo de fotografia, por que o departamento não pode centralizar as artes de fotografia num 

determinado lugar que dê respostas a tudo isso? Quer dizer, na hora que ele precisar 

fotografar, ele tem o fotógrafo, tem o filme, tem a máquina, tem o revelador, que dizer, ele 

tem todo esse processo. A gente não quer ... a intervenção não vai a ponto de repensar o 

processo da investigação ou da pesquisa como uma coisa social, quer dizer, todos fazendo 

a mesma coisa. Não, o pesquisador será sempre uma coisa isolada, o projeto do próprio 

pesquisador. Estou usando o modelo pesquisador que é uma coisa que se discute muito. 

Mas eu acho que há coisas dentro da própria pesquisa que podem ser de utilização de todos. 

Assusta muito a um país pobre, a um país de poucos recursos e que investe muito pouco 

em pesquisa, você encontrar um laboratório de um pesquisador fechado por um ano tendo 

lá dentro um microcomputador, tendo lá dentro centrífugas, microscópios, toda uma bateria 

de equipamentos porque ele está fazendo uma fase externa de sua pesquisa. Durante um 

ano, aquela pesquisa que ele montou e teve necessidade daquela tecnologia, vai ficar 

desativada porque ele está fora. Quer dizer, também o que se tenta um pouco é repensar 

isso. Repensar a pesquisa, primeiro, como uma coisa do social. Porque afinal de contas, 

venha lá o financiamento de onde vier, é financiamento de algum poder público, pois a 

atividade privada não está pagando pesquisa. Quer dizer, o povo está sempre pagando essa 

pesquisa venha lá de onde vier. Então, é preciso que a gente pense um pouco nisso. Não é 

que a gente queira de repente que todo pesquisador cumpra aquela linha de pesquisa 

exclusiva. A gente começou a discutir e por isso o Mario começou a falar e também eu 
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acho importante colocar. Uma parcela tem que ser institucional; alguma coisa a instituição 

tem que botar para frente, tem que botar como sua imagem objetiva. O pesquisador pode e 

tem o direito de continuar pesquisando lá o seu "sexo dos anjos". Eu acho até que este tipo 

de pesquisa deve ser estimulada porque a gente sabe bem pela história das descobertas, que 

muitas vezes é pesquisando o "sexo dos anjos" que se acha uma outra coisa extremamente 

positiva. Mas eu acho que há um compromisso com o social nessa história. O dinheiro é 

do povo e esse dinheiro tem que obter uma resposta. Pegar um pesquisador que está a 15, 

20 anos pesquisando o comportamento do caramujo não sei aonde, a que profundidade ... 

Gostaria de discutir essa questão. 

 

NB Acho que essa questão é a grande questão. Acho que essa não é nem uma questão 

daqui, mas dos cientistas que a gente está entrevistando. Eles se insurgiram sempre, 

historicamente, contra esse pensamento da administração, da lógica da racionalidade da 

administração, da eficácia. Eu digo que o conflito deles é exatamente contra essa lógica. 

Como você disse: "Tem que se produzir. É o povo que está pagando a pesquisa, um país 

pobre, escasso de recursos". 

 

MH - Veja uma coisa, Nara, não podemos falar no ar. A gente tem situações concretas. A 

gente falava de encontrar alguma lógica do conjunto na Fundação Oswaldo Cruz. Por um 

lado, passa pelo que Moreira estava colocando, passa pela eficiência do uso, de como você 

usa o dinheiro público. Não pode-se dar ao luxo de ter três ou quatro setores que estão 

fazendo videocassete, criando videotecas, porque realmente não dá. Você não pode ter 

setores que estão usando equipamentos similares, um ao lado do outro e parados um ano. 

Realmente existe uma lógica que passa pela eficiência, porém não é só isso.  

Vê um pouco o porquê de estarmos falando isso. A Fundação cresceu a alta velocidade. 

Agora, o que é que define esse projeto institucional, essa superposição de pequenos 

projetos individuais ou existe alguma coisa a mais que justifica a Fundação Oswaldo Cruz? 

Não é o problema de cercear a liberdade de ninguém, é o de definir prioridades. 

Você trabalha na Casa Oswaldo Cruz. Quando a gente começa a discutir a Casa de Oswaldo 

Cruz: "O que a Casa de Oswaldo Cruz define como organização, como unidade, o que tem 

a fazer?". Além disso, o que seria a prioridade número um? Quais seriam aquelas coisas 

que contribuiriam essencialmente para que a Casa crescesse dentro dessa prioridade ou 

dentro destes objetivos que tem a unidade? Quais são as outras coisas que vocês realmente 

gostariam de fazer, porém realmente não são substantivas para isso? Então, com escassez 

de recursos a Casa de Oswaldo Cruz vai fazer isso e só isso. Então, tem que estabelecer 

alguns limites ao crescimento. 

Você não pode deixar cada setor, que é independente, cresça independente. Tem que 

estabelecer certos limites e tem que ter certa eficácia. Isso passa por uma definição política 

do que significa esta administração. O que você vai desenvolver? Politicamente, o que esta 

administração considera como fundamental? Aparecem dois eixos claros. Por um lado, 

aparece o desenvolvimento da biotecnologia e, por outro lado, o apoio à Reforma Sanitária. 

Estes são dois grandes eixos nos quais a gente tem que trabalhar e movimentar com 

prioridade. O que isso significa? Isso caracteriza uma administração em um determinado 

momento histórico e político, que imprime uma característica a sua gestão. Isso não 

significa cortar a liberdade de outros; significa colocar prioritariamente recursos naquelas 

áreas nas quais a gente pode crescer porque tem capacidade para crescer. Não podemos 
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crescer em todos os campos com a mesma velocidade e com a mesma qualidade. Então, 

você não pode depender da cabeça de cada uma das pessoas. Como é esse jogo - de meio - 

que não cerceia a liberdade e, ao mesmo tempo tem prioridades? Esse é o ponto essencial, 

em uma instituição que tem características diferentes; que não tem uma lógica unívoca para 

todo o conjunto. 

Por exemplo, veja uma coisa: Bio-Manguinhos, insiste, permanentemente, que poderia 

constituir-se como uma empresa privada, porque funciona com a lógica da produção. E, 

nós, com Moreira, nos opomos permanentemente: "A Fundação Oswaldo Cruz dá as 

condições para que vocês façam a produção com eficiência e com o nível de qualidade que 

o país requer, portanto não tem que passar essa lógica."; "Por quê?"; "Porque isso 

descaracteriza a instituição". Senão vamos transformar cada unidade - e a Casa de Oswaldo 

Cruz queria fazer isso - em unidades independentes! Então, a Fundação Oswaldo Cruz não 

existe! Qual é a lógica que dá o conjunto para a Fundação Oswaldo Cruz? É criar unidades 

eficientes? Não, não é só eficiência. Tem a ver com o momento político em que vive o país 

e quais são as suas prioridades nesse momento. Hoje, para a administração, as duas áreas 

são Biotecnologia e Reforma Sanitária. Então, a gente tem que decidir, com recursos 

escassos, como aloca esses recursos dentro dessas prioridades. Não vai ser 100%, não vai 

ser homogeneizar, não vão se estabelecer controles excessivos. Mas vamos definir quais 

são os limites do nosso crescimento, o que a Fundação pode fazer. Veja uma coisa, o 

departamento onde está Susana, tem não sei se 40 pessoas, das quais 30 são contratadas 

por outras fontes. Quais são as prioridades desse departamento se amanhã acabassem os 

recursos externos? O que define esse departamento para que algumas áreas sejam 

preservadas? E quais são os recursos necessários para que isso seja preservado? Tudo tem 

que ser preservado? Não pode, não pode. Então, acho que a gente tem que dar um salto 

qualitativo neste momento repensando um pouco em conjunto, sem tentar homogeneizar 

coisas que não são homogeneizáveis. Isto está claro! Está claro. Eu não posso 

homogeneizar Bio-Manguinhos, com a lógica da produção de uma empresa produtora de 

vacinas e reagentes, com a lógica da formação de recursos humanos. São duas lógicas 

diferentes. Tem tempos, velocidades, decisões, administrações diferentes. Tem produtos 

diferentes. Não sei se está claro, Susana? 

 

Fita 11- Lado A 
 

SB - Vamos chegar na mudança ou não? 

 

MH - Ela está ansiosa. Nos primeiros dias eu ficava um pouco ansioso em dar respostas 

mais ou menos concretas, mas depois fui relaxando. Acho que esta última discussão sobre 

homogeneização caracterizou um pouco melhor a Fundação. Podíamos passar a discutir o 

que significa essa estrutura histórica ou anterior e que significam as propostas de mudança 

com a nova administração. Eu posso começar a colocar e você me acompanha. Porque eu 

talvez não seja a pessoa indicada: eu estava, em 85, em Buenos Aires, na Argentina, e 

regressei em 86. Praticamente não vivi o período de Arouca Presidente e as Vice-

presidências e o período do primeiro semestre de 85 que Moreira Nunes vivenciou mais. 

A Fundação Oswaldo Cruz não é independente do que acontece no país. Se antes tinha um 

modelo autoritário, burocrático, com certas características que correspondiam à 

organização do regime político anterior, com a democratização mudam. E obviamente isso 



 

162 

 

 

P

A

G

E 

55 

viabiliza ou possibilita que Sérgio Arouca seja Presidente, Carlos Morel e Arlindo Gomes 

de Souza e Luiz Fernando Ferreira Vice-presidentes da Fundação e que se crie uma 

administração, digamos, um grupo que assume a administração da Fundação com 

características de uma longa tradição de luta pela democratização da saúde pública. A 

maioria deles, e nós, oriundos da Escola de Saúde Pública. Eu lembro de algumas 

conversações com Sérgio no mês de maio, quando estive aqui com a Susana dando uma 

volta para ver os filhos. Um dos pontos centrais que colocava Sérgio era: " Bom, a gente 

fala da democratização. Agora, democratizar significa desmontar os aparelhos autoritários 

e repressivos no micro, porque no macro aparecem fácil". Ou seja, você pode desmontar 

mais ou menos a nível das grandes áreas, como neste caso da Presidência. Você muda o 

presidente, tem um presidente democrático, então aparece como que a democratização 

acontece e todas as estruturas do cotidiano aparecem com a concentração do poder e 

continuam sendo autoritárias. Sérgio colocava como ter um projeto democratizador dentro 

da Fundação, com o objetivo fundamental de desmontar o aparelho autoritário no micro, 

no cotidiano. Então colocaríamos como propósito fundamental, proposta fundamental, a 

democratização da Fundação. Essa democratização com, obviamente, modelo de 

participação nas decisões; e, por outro lado, como lograr democratizar, desencadear um 

processo participativo e, ao mesmo tempo, ser eficiente e eficaz na condução da Fundação. 

 

NB - Você podia contar um pouquinho essa história da indicação do Arouca, houve uma 

eleição interna parece, eu não sei bem direito isso. Você podia começar por aí e pegar no 

ponto que ele está, sobre a característica da proposta da administração Arouca. 

 

MN - Há um processo interno de mobilização do campus para discutir a questão da 

indicação do presidente. Não há, não houve, no meu conhecimento, a não ser que alguém 

me mostre, que eu podia em alguns momentos estar ausente, um processo eleitoral clássico. 

Aquele em que as pessoas elegem alguém. O que há é uma discussão interna em vários 

lugares e várias unidades e núcleos que discutem esse processo de substituição, a 

oportunidade política de se substituir o atual, naquela época, atual presidente Guillardo por 

uma outra pessoa. 

 

NB - Você sabe quem encabeça esse movimento? 

 

MN - Esse movimento é obviamente encabeçado pela Escola. Nasce coordenado - 

movimento internamente nas várias unidades - pela Escola. Dos elementos da Escola se 

destacam o Arlindo que, naquele momento, estava na direção da Escola em substituição ao 

Ernani Braga que estava doente, ou até já havia falecido. O Luiz Fernando e o próprio 

Arouca é que começam o processo de substituição que se dá com regularidade até de área, 

com reuniões de áreas no Gabinete do próprio diretor da Escola. Diariamente, a partir de 

15 ou 16 horas, haviam reuniões que aglutinavam essa idéia de se poder influenciar no 

processo de substituição. Claro que aí começam a se destacar os nomes, e o Arouca aparece, 

começa aparecendo como um nome que seria viável para a substituição. 

 

NB - O Arouca nesse momento era chefe do departamento? 

 

MN - Era chefe do Departamento de Administração e Planejamento. O processo de 
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desenvolve assim: discussão dos lugares, depois uma certa aglutinação a nível da Escola, 

e aí essa viabilização política passando pelo PMDB do Rio de Janeiro. Se desloca daqui, 

onde fica mais ou menos claro internamente a passagem do nome de Arouca; se desloca 

essa discussão para o PMDB regional, para se conseguir apoio político do PMDB regional. 

E Isso se casa com a possibilidade, também política de indicação de outras autoridades, 

tipo presidência do INAMPS... 

 

MH - Eleutério na Secretaria Geral do Ministério, Hésio Cordeiro no INAMPS... 

 

MN - A regional do INAMPS também passa por uma discussão de indicação desses nomes, 

todos a nível do PMDB. 

 

NB - Isso é em 84? 

 

MN - É, 84. 

 

MH - Não, em janeiro de 85 fui embora daqui. Estavam Eleutério, Hésio Cordeiro, Sérgio, 

Santini, todos eles em casa, todo mundo tranquilo em seus lugares. Eu fui em fevereiro de 

85. E ainda não tinham nenhuma idéia. Sérgio estava tirando férias em minha casa em 

Búzios quando o chamaram porque existia a possibilidade de discutir a presidência da 

FIOCRUZ. Fins de fevereiro, princípio de março de 85. 

 

MN - Essa coisa de datas eu misturo sempre, mas eu sei que é um processo agudo e rápido, 

rápido. Essa discussão no âmbito do PMDB, no âmbito político é feita com reuniões 

semanais onde se tiram os nomes, apoios e listagens, essa coisa é muito rápida. Evolui com 

bastante rapidez. 0 nome do Sérgio fica viável imediatamente; o do Hésio fica viável 

também, quase que imediatamente. Alguns outros nomes vão sofrendo dificuldades, por 

exemplo, a administração do INAMPS regional, a Superintendência Regional do INAMPS: 

se apresentam 3 nomes e todos os 3 nomes tem dificuldades de passar e depois acabam-se 

aglutinando em cima do nome do Santini. Quer dizer, eu estou contando isso apenas para 

mostrar que isso tudo é movimento único de indicações. 

 

NB - E isso tudo naquele quadro que o Tancredo tinha sido eleito, nesse quadro eleitoral, 

não tinha assumido ainda, ele tinha ficado doente e tal. 

 

MN - Então, por aí se passa e o Arouca, apesar de um quase atropelo de última hora em 

Brasília - isso depois se sabe que era um deputado do PMDB - o Arouca acaba saindo por 

indicação do presidente. 

 

NB - Atropelo como? 

 

MH - Guillardo viaja com um deputado e faz um veto. 

 

MN - Claro, queria se colocar toda a questão do Guillardo tentando permanecer e consegue 

o veto de um deputado do PMDB regional... 
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NB -Quem era? 

 

MN - Seu Jorge Leite, veta e em cima da hora... depois risca-se. 

 

NB - É que as informações que a gente tinha é que o PFL a essas alturas estaria negociando 

com o Guillardo. Quer dizer, o Guillardo através do PFL. Mas aí tem Jorge Leite no meio 

da história. 

 

MH - Não tenha dúvida. 

 

MN - O Jorge Leite é uma coisa aguda, em cima da hora. Enquanto os deputados federais 

do PMDB assumem a indicação do Hésio e do Arouca; o seu Jorge Leite individualmente 

resolve questionar a indicação de um dos 2, achando que é muito ele estar dando apoio a 2 

elementos extracurriculares, progressistas, e outros 'istas' a mais que ele colocou na 

adjetivação 

 

NB - Comunistas também? 

 

MN - Comunistas, também. É claro. E nessa altura, o Arouca sai como Presidente e assume 

a Presidência com toda essa proposta que o Mario acabou de falar. Proposta de 

redemocratização e com dificuldade da democratização do micro. Essa democratização do 

micro passa por dificuldades conjunturais em cima de fatos - e aí talvez seja importante 

colocar para depois vocês investigarem um pouco mais. A passagem da presidência é uma 

coisa tumultuada, uma coisa grosseira. A administração anterior abandona simplesmente o 

Castelo, não deixa ninguém. A burocracia deixa as gavetas vazias e uma quantidade imensa 

de processos jogados pelo chão, em cima das mesas, processos que ainda estavam em 

andamento. Quer dizer, não há uma passagem rotineira, formal, burocrática da presidência, 

em que se apresentam os problemas e o outro recebe, e coisas desse tipo. 0 que há é uma 

verdadeira agressão, no meu conceito, a quem está assumindo, criando-lhe de saída todas 

as dificuldades possíveis e imagináveis que pudesse criar. E essas dificuldades, 

evidentemente iniciais, levam a uma fase que ainda há pouco eu, Mario e Susana 

chamávamos de fase de aprendizado. Na presidência, as pessoas assumem sem terem 

necessidade de serem informadas do próprio mecanismo administrativo burocrático 

gerencial da instituição. E nesta fase, há a necessidade, para serem informadas, de 

centralizar esse processo administrativo. Então, há uma fase inicial de administração 

bastante centralizada, quer dizer, uma administração tentando ser participativa, mas com o 

núcleo de presidência. E eu atribuo isso também à dificuldade de terem recebido uma 

passagem normal. Quer dizer, a passagem tumultuada levou a que não se tivessem 

elementos da administração anterior informantes, a não ser os profissionais mesmo, de 

carreira, que aqui estavam, tipo os administradores e funcionários; mas a cúpula de 

dirigentes, toda abandonou o barco quando começou a dar água. E isso é uma dificuldade. 

 

NB - E a relação com os funcionários? Houve resistências? 

 

MN - Não, eu acho que a relação com os funcionários é uma relação muito boa, na medida 

que esse processo da substituição foi um processo colocado internamente dentro das 
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unidades. Não há nenhuma resistência dos funcionários à nova administração. Há uma 

expectativa. 

 

MH - Está falando dos funcionários que estão nas unidades. 

 

NB - E quanto à burocracia? 

 

MN - A burocracia, evidentemente, tem aquele burocrata que é o profissional, que está 

sempre pronto a atender o dirigente. Ele chega aqui e o patrão dele é o presidente da 

FIOCRUZ. E há sempre uma margem de funcionários que assumem partido. Assumem 

partido dos que estão saindo, e esses criaram evidentemente, num primeiro momento, 

acredito eu, alguns problemas. 

 

NB - Você dizia das dificuldades de informação. E eu fiquei pensando, esses funcionários 

não poderiam ter passado essas informações, ou aquele quadro que você mostrava antes. 

As informações estavam tão centralizadas num indivíduo, personalismo absoluto, que esses 

funcionários não tem acesso a elas. 

 

MN - Veja bem, esse que centralizava muito a informação administrativa permanece. Esse 

funcionário é o Ivanildo Barbosa. Ele permanece na instituição, ele não sai. Apesar de ter 

na instituição um pedido, senão total, pelo menos consensual que devia haver substituição 

na área da administração. 

 

NB - Ele era superintendente? 

 

MN - É, da SAG. Pelo menos na Escola a gente ouvia...e eu até digo, que se passasse pelo 

Ivanildo, assim a nível de pessoa, eu nem sabia quem era - mas ouvia dentro da Escola 

críticas sérias à conduta do Ivanildo. Pode ser também por essa coisa que o Mario citou do 

alheamento da administração em relação à Escola. A Escola era oposição aos próprios 

métodos das administrações anteriores. Mas a verdade é que a Escola sofria e ele era o 

representante da administração. Era o sujeito que dizia não no momento de liberar a verba, 

era o sujeito que dizia não no momento de contratação. Então, na Escola a imagem que se 

tinha desse senhor era a imagem de péssimo administrador, sectário e que deveria ser 

substituído. Mas ele não é substituído, eu acredito até que não é substituído porque a 

administração que assume sente necessidade de ser informada sobre o processo 

administrativo. E sente uma certa insegurança de se livrar, naquele momento, sem ter as 

informações do elemento que fazia a administração correr, andar, dava respostas, respostas 

ao imediatismo: pagar a conta da luz, a conta do gás, fazer a folha de pagamento. Então, o 

Ivanildo permanece. 

 

NB - Do grupo que vai com Arouca para a administração é você, depois se... 

 

MN - Não, inicialmente não. Quer dizer, eu venho logo depois, algum tempo depois, eu 

não vou precisar o tempo, mas é pouco tempo depois. O grupo inicial que chega e assume 

é Sérgio Arouca, o Ari Carvalho de Miranda e a Sara Escorel. 
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MH - Sérgio Góes. O menino do IFF, como se chama? 

 

MN - Sim, ele é eleito logo depois, Roberto Cooper. Esses assumem essa tarefa da 

presidência, esses nomes que nós citamos aqui. 

 

NB - Os Vice-presidentes são Luiz Fernando Ferreira. 

 

MH - Arlindo Gomes de Souza e Carlos Morel. Vou completando um pouco:  eu chego em 

janeiro de 86 para trabalhar também na assessoria com Sérgio, no quinto andar. E estava 

claro, nesse período do aprendizado, que era necessário centralizar; por um lado, para 

aprender e, por outro lado, porque se tinha desconfiança na estrutura. Profunda 

desconfiança da administração do sistema de compras. Era uma administração demasiado 

opaca e que permitia supor a hipótese de que poderia existir algum tipo de corrupção. 

Então, tem a insegurança a respeito de como controlar isso. Essa centralização levava a 

montar um sistema paralelo. Você queria exercer controles sobre o que estava acontecendo 

no conjunto da Fundação. Chegavam quantidades enormes de processos que eram 

assinados a nível da presidência, controlados a nível da presidência. E aquela insegurança 

do que podia estar acontecendo significava uma revisão minuciosa de cada um dos 

processos. O qual paralisava praticamente a velocidade da administração. Então, por um 

lado, você tinha a centralização da decisão. 0 que a gente caracterizava como um pouco 

mais formal, porque, em última instância, quem decidida sobre o que fazer ou como fazer 

do ponto de vista administrativo era o Ivanildo, que detinha as informações e continuava 

com o mesmo poder anterior. Em última instância, quando você queria fazer alguma coisa, 

comprar alguma coisa você tinha que chamar o Ivanildo para que ele falasse: "Tem ou não 

tem. Pode ou não pode". Existia uma centralização decisória sem a informação necessária 

suficiente como para tomar a decisão; e quem detinha a informação para tomar a decisão 

era aquele que devia ser substituído. Era a pessoa suspeita e não parte da administração. 

Então, criava-se um mecanismo paralelo que chegava, por momentos, a ser ineficiente: 

tanta concentração decisões a nível da presidência, uma quantidade de processos que se 

detinham uma quantidade de tempo grande na presidência. Só para ter uma ideia da 

centralização - acho que fiz uma análise no mes de fevereiro - dependiam diretamente de 

Sérgio, da Presidência, trinta e tantas unidades ou setores: o escritório do campus, escritório 

de engenharia, o Centro de Saúde do Trabalhador, o Centro de Informação de Saúde, a 

Casa Oswaldo Cruz, as nove unidades: IFF, IOC, Centro regionais, a Suplan, a Chefia de 

Gabinete, a UCI, a Comunicação Social, a Assessoria Jurídica. Todos eles tinham acesso 

direto à Presidência e não só um funcionário responsável, eram vários funcionários 

responsáveis dentro de cada unidade, que tinham acesso à Presidência. Era uma situação 

bastante crítica enquanto a linhas de responsabilidade e autoridade. Tomavam-se decisões 

e depois não existia consequência no controle das decisões. Não existia a responsabilidade 

de alguém para dar seguimento às decisões. 

 

MN - Talvez seja importante dizer como existe essa centralização e uma dificuldade grande 

de acompanhar e de verificar resultados. Cria-se então um mecanismo paralelo: não se 

substituem as pessoas. Você tinha idéia quanto à capacidade e você tinha desconfiança 

nessas pessoas. Então, criou-se o mecanismo paralelo para trabalhar com assessorias: o 

Sérgio nomeia uma série de assessores para atuarem na área de engenharia, para atuarem 
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na área de serviço, em várias áreas nomeia assessores. 

O que se mostra ao longo do tempo é que foi apenas mais um entrave ao processo, um 

mecanismo de retardar. Isso foi como o Mario falou, os processos não ficaram mais 

eficientes, eles ficaram mais lentos. Porque ninguém detinha a informação. Quem detinha 

a informação é quem tomava a decisão. Apenas aquela decisão ali tomada, ia passar por 

uma crítica de algum lugar, mas que não tinha nenhuma condição de criticar. Então, apenas 

os processos ficaram mais lentos. É isso que eu chamei de uma fase de aprendizado que a 

gente pode até admiti-la. Quando nós montarmos o caso da SAG vocês vão ver que também 

nós tivemos uma fase de aprendizado, eu e Mario. Mas essa fase tem que ser ou muito curta 

enquanto exclusiva ou ela tem que ser casada com os próprios processos. Isso é o que eu 

chamo às vezes de consertar o avião em vôo. Você não pode ter uma fase de aprendizado 

muito longa porque senão você pára o processo e você invalida até a sua intervenção 

posterior, porque você já desacreditou os próprios mecanismos que você está tentando 

colocar no processo. Então, na minha avaliação, quando Mario chega, o processo está 

agudamente ineficiente e ineficaz. E a análise que o Mario faz nos vários setores - que dão 

a ele para fazer o levantamento - é essa, tanto que ele faz uma proposta: "Vamos parar, 

vamos no juntar num determinado lugar, pelo menos para ficar mais claro esse panorama 

da administração da FIOCRUZ", e aí é que se tem essa segunda fase. 

 

MH - Eu fui chamado como assessor de Sérgio, para funcionar como assessor sem 

atividade fixa, para ver o conjunto. Lembro que, no primeiro mês, eu comecei a tentar 

entender o que acontecia. Falava muito com Moreira, que estava numa sala em frente à 

minha, tentando entender a racionalidade do que estava acontecendo. Ao ver como estava 

operando, tentei formular uma saída diferente, não entrar dentro do processo, senão olhar 

o processo de fora para tentar criar uma certa racionalidade na decisão. Como estava 

chegando, não estava envolvido na história desses 6 meses prévios. Lembro que, inclusive, 

foi um momento crítico porque me cobravam - você lembra Moreira - que eu realmente 

não informava processos: "Mario está pensando e não está trabalhando". E lembro que 

falava: "Se vou informar processos isto não vai acabar nunca. Então deixem-me pensar 

durante um mês que vou tentar tirar 90% do trabalho da Presidência ". Essa situação de 

certa ineficácia, o que cria? Na primeira etapa, quando você está fazendo o aprendizado 

você tem uma equipe coesa e que opera; quando começam a aparecer áreas de ineficiência 

começam a aparecer curto circuitos ou disputas internas. Começam a aparecer conflitos 

que surgem quando você está sobrecarregado de trabalho, não está dando respostas. Isso 

cria ansiedade, você não vê saídas e está cada vez mais envolvido com mais atividades. 

Isso cria uma situação de conflito, que não passa a ser um conflito nem ideológico nem 

político, passa a ser um conflito inter-pessoal. Então: " Você está parando o processo. Isto 

não funciona. Ineficácia, ineficiência".  Chegava a um ponto em que a culpa era sempre do 

outro e não da pessoa que estava falando. É uma situação importante de se notar: quando 

vai-se esgotando uma determinada forma de operar e isso chega a níveis de ineficiência e 

aparece uma coisa que não está colocada, inicialmente, quando você começa o período de 

aprendizado, o desgaste vai-te levando a conflitos inter-pessoais. Eu lembro que na 

primeira etapa, uma das primeiras coisas que fiz foi ir falando com as pessoas. Eu comecei 

a falar com as pessoas que não discutiam como mudar, estavam mais: "Não, eu já tentei, 

mas não deu resultado. Nós já tentamos isso, já discutimos. Eu fiz uma proposta, mas essa 

proposta não encaminhou. Então, é assim mesmo".  Comecei a rearticular novamente as 
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pessoas para tentar dar uma coerência ao conjunto, e lograr certos acordos que eliminassem 

atritos e conflitos interpessoais. Nesse momento estava acontecendo a 8ª Conferência. 

Sérgio me pediu para aguardar. A situação já era crítica no mês de março. Ficamos Moreira, 

Luiz Fernando e eu tomando conta da Fundação e o Sérgio pediu para aguardar até que 

acabasse a 8ª Conferência, porque estava muito ocupado. O Arlindo também estava 

envolvido. Todo mundo estava envolvido na 8ª Conferência. 

Eu comecei a trabalhar um pouco com a proposta de reforma administrativa da Fundação. 

Aí, houve aquela reunião no mês de abril. Foram 3 dias que nos fechamos - Arouca, os 3 

vice-presidentes, Arlindo, Morel e Luiz Fernando, Ari e eu - para discutir uma reforma 

administrativa da Fundação. Nos fechamos durante 3 dias na Residência Oficial. Eu tinha 

elaborado uma proposta de restruturação da estrutura organizacional para fazê-la mais 

operacional. E dessa reunião surgiram uma reforma e surgiram quarenta e tantos atos da 

presidência implantando a reforma na FIOCRUZ.  

O que se pretendia naquela época? A gente havia detectado aquelas áreas críticas em que 

era necessário intervir. Apareciam duas áreas críticas em que era necessário intervir: na 

área meio, a Suplan e a SAG, sendo que a SAG era muito mais estratégica que a Suplan. 

A gente tinha claro que nem a Suplan estava cumprindo as funções que correspondiam a 

uma área de planejamento da administração e que a SAG funcionava mantendo o poder e 

não implementando ou não trabalhando na linha de descentralização e participação. 

Continuava com o mesmo estilo gerencial, estilo de condução anterior à gestão de Arouca. 

Uma outra coisa era estabelecer linhas de responsabilidade e de coordenação. Criou-se a 

Prefeitura. Definiu-se a área política, que estava compreendida pela Presidência e os Vice-

presidentes, que se chamou Presidência. A Chefia de Gabinete que passava a ser 

responsável por toda a parte da UCI (Unidade de Controle Interno), Assessoria Jurídica e 

Comunicação Social. Quer dizer, tirar o acesso direto à Presidência e ter uma instância de 

coordenação e decisão antes de chegar a nível da Presidência. Colocou-se a Suplan dentro 

área de condução política, que eram: Presidência, Suplan e a Chefia de Gabinete. Na área 

meio, a Superintendência de Administração continuou com a mesma denominação. Criou-

se a Prefeitura, na qual se incluiu o Escritório de Engenharia que estava dependendo 

diretamente da Presidência e se criou a Superintendência de Informação Cientifica. As 

Bibliotecas, o Centro de Informação de Saúde e Multi-meios dependiam da presidência; 

essas 3 áreas se agruparam na Superintendência de Informação Cientifica. Além disso 

existia um projeto de informatização com um bytes, um projeto da Finep que era necessário 

dinamizar. E depois ficaram as estruturas, as unidades como era tradicional dentro da 

Fundação Oswaldo Cruz. 

O fundamental foi reordenar os acessos à Presidência e estabelecer níveis decisórios e 

instâncias decisórias de coordenação e de decisão. Além dessa reformulação ou reforma 

administrativa, a necessidade de intervir prioritariamente e estrategicamente na 

Superintendência de Administração. Aí, o Arouca com a característica que tem: " Eu sei, 

eu sabia que tinha que intervir na área de administração. Só que eu não substituo as pessoas 

se não tenho por quem substituir". Praticamente me exigiu como tarefa que ele substituiria 

Ivanildo se eu assumisse a SAG, um pouco pela experiência pessoal ou relação pessoal 

com ele, a confiança pessoal e, por outro lado, a experiência administrativa ou de gestão 

que eu tinha ... 
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Fita 11 - Lado B 

 

MH - ... em serviços de saúde mais que em administração geral. E, obviamente, quando 

Sérgio me exigiu que assumisse, eu pedi - felizmente, foi uma das coisas de melhor insight 

- "Eu assumo a SAG com uma condição:  Moreira Nunes vai comigo. Se ele não vai comigo 

eu não assumo a Superintendência de Administração". Moreira não tinha a menor idéia do 

que estava acontecendo aí, com a vida dele. 

 

MN - Estávamos fechados numa casa. É bom colocar isso, quando ficamos fechados os 3 

dias, os boatos que corriam aqui dentro eram os mais terríveis. Estávamos deliberando 

sobre essa Fundação, fechados 3 dias numa casa. 

 

NB - Mas por que ele te convidou? 

 

MH - Você ouviu o Moreira falar sobre a experiência prática administrativa, o bom senso. 

A gente se conhecia pouco da Escola, e muito das conversas que a gente tinha aí, na 

Presidência. Dialogava com Moreira para entender e discutir como reformular e 

compartilharmos coisas similares. Eu achava que Moreira tinha a experiência necessária, 

não de nível teórico, quer dizer, não que não tenha teoria; mas unida à teoria, Moreira tem 

prática. Eu precisava, também, da personalidade e estilo de Moreira, para fazer uma espécie 

de compensação entre meu estilo, provavelmente mais agressivo mais frontal, e o de 

Moreira mais reflexivo... Era um problema de sobrevivência: com quem ia dialogar dentro 

da Superintendência de Administração, uma área desconhecida? Necessitava, pelo menos 

alguém com quem discutir e achava que Moreira realmente era a pessoa indicada para 

participar, porque tinha a experiência prática, conhecia, sabia como fazer. Então, a 

condição era Moreira Nunes e os recursos necessários para implementar essa proposta 

democratizadora, participativa e descentralizadora, que a gente tinha para a 

Superintendência de Administração, que compartilhamos e discutíamos com Moreira, nos 

momentos livres em que não sabíamos o que fazer. Questionávamos um pouco, digamos, 

discutíamos um pouco como estava organizado e como a gente podia superar isso. E dentro 

do conjunto dos assessores que tinha a Presidência, não tenha dúvida de que Moreira era 

aquele que mais entendia do que estava acontecendo na Fundação e de como a gente podia 

intervir. Moreira ainda não sabia. Moreira foi chamado no 3° dia pela tarde e quase tem 

uma síncope porque não sabia realmente... Os 2 entravamos no sacrifício, porque ele estava 

desenvolvendo tarefa de coordenação dos serviços de saúde e tinha que deixá-la, não tinha 

opção. Ou assumia a tarefa ou ficava com esse serviço. Não podia fazer as duas coisas 

simultaneamente. Era, praticamente, uma dedicação integral. 

 

NB - Sérgio aceitou tua proposta? 

 

MH - Não tenha dúvida. Sérgio tem um grande respeito profissional e grande confiança 

por Moreira. 

 

NB - Mas não é isso que eu estou falando. Aí, deslocaria o Moreira de uma outra função. 

 

MH - Você sabe uma coisa? Eu tenho uma longa amizade com Sérgio e essa longa amizade 
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vai um pouco na negociação do que a gente faz. Ele estava me encomendando uma tarefa 

pesadíssima. Compreende? O mínimo indispensável, veja que eu não pediria uma equipe, 

não pedi 5 pessoas, 6 pessoas; quer dizer, o mínimo indispensável com quem dialogar e 

montar isso. Eu não posso estar pensando: "Dá-me 4 administradores, 10 pessoas. Das 

pessoas que estão aqui, eu quero pelo menos alguém com quem discutir". 

 

NB - Essa é uma característica tua. Estou lembrando da tua experiência anterior, que você 

já contou para gente. Essa tua característica pessoal de trabalhar com equipe. Sempre 

organizou na vida dele, em vários locais, essa forma com equipe para dialogar. 

 

MH - Mas veja, quando você vai a algum lugar que desconhece, entra na jaula dos leões 

sem nenhuma proteção. Então, você tinha que ter com quem discutir estratégias. Eu tinha 

certeza de uma coisa, cada vez que chegasse à SAG.... eu conheço muito o Sérgio: dá todo 

o respaldo para fazer e não vai atrapalhar, mas também não vem com problemas e resolve 

tudo lá.  

De fato, resolvemos com Moreira. Nós assumimos que éramos o Presidente dentro da 

Superintendência. Não perguntamos nada, nós tínhamos todo o respaldo de Sérgio. Só não 

vai colocar: "Agora preciso tal coisa". Já começa a ser mais complicado, mais difícil. Então, 

no momento oportuno era dizer: "Você assume a tarefa?" "Bom, assumo". E pedir recursos 

necessários para fazer tal coisa e uma pessoa que realmente tinha experiência e conheça 

para trabalharmos juntos. Fizemos a dupla dinâmica com Moreira durante um ano. 

 

NB - Eram o Batman e Robin ... 

 

SB - Talvez, um interrogante se abra. É aparentemente contraditória essa fase que Moreira 

chama de fase do aprendizado. Se realmente o objeto do que estava acontecendo nessa hora 

era aprender ou se outras variáveis estavam sendo introduzidas nessa situação de mudança. 

Ou seja, nessa mudança da organização você colocou a expressão, muito interessante, de 

que "o barco foi abandonado", e conseqüentemente o Castelo.. "o barco foi tomado". Então, 

numa intervenção de caráter, quase revolucionário a tomada de poder, como fala o Mario 

Testa... 

 

MH - Não era o Palácio, esse era o Castelo (risos) 

 

SB - Claro, é interessante, porque simultaneamente no país ... Isso não estava acontecendo 

em outras instituições a nível do Brasil. Eu acho que foi bastante particular nesta instituição 

essa mudança, essa ruptura tão brusca na condução, em que o barco é abandonado e 

conseqüentemente tomado. Toma-se o Castelo, mas não consegue-se tomar o Quinino e o 

Quinino estava manipulando o poder. Então, essa fase revolucionária de transição não é 

muito consistente com o que a gente esperaria de uma mudança organizacional de caráter 

reformista que era o que se dava em geral nas organizações fora desta instituição. Essa 

situação de ruptura de poder levou, num determinado momento - me parece - aos grupos 

de condução a replanejar toda uma estratégia de operação dentro da instituição para tomar 

efetivamente aquelas áreas que estavam causando conflito. Independente da área que criou 

aquele processo quase revolucionário, existia outra preocupação que não estava centrada 

num objeto que era centro de poder dentro da organização, que era precisamente sua área 
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de administração. Então aparece essa segunda fase, a intervenção de vocês na SAG, como 

a fase reformista que aparentemente deveria ter acontecido logo no início. 

 

MN - É que as reformas se dão pelas pessoas. Você tem que reformar através das pessoas. 

É preciso que as pessoas existam. E aí tem o problema tempo. O Arouca, ao ser colocado 

na Presidência, não teve tempo de formar uma equipe; até pela experiência dele apenas 

como professor, meio acadêmico, de não ter maiores ligações naquele momento com 

pessoas executivas. Quando ele assume na crise, abandono do barco e na tomada do castelo, 

ele não traz uma equipe. Equipe que eu digo é assim: o fulano grande administrador, grande 

executivo, um grande conhecedor de recursos humanos, um grande planejador. Não, ele 

traz um grupo de amigos ligados a ele, em quem tem fundamentalmente confiança. O 

problema de confiança era muito grande. O que se colocava de corrupção era um negócio 

assustador, ladrões para todo lado. E quem é amador, não é muito profissional, ainda no 

início da história da administração, se preocupa muito com essa questão da corrupção. Eu 

digo sempre, para mim o problema da corrupção é o problema do guarda da esquina. Eu 

chamo o guarda para cuidar disso. Eu tenho outros compromissos quando assumo uma 

administração. Outros compromissos muito maiores que não são de ficar vendo se o cara 

tá levando xerox para casa, ou levando seringa do estoque. Isso é um problema de polícia, 

não é um problema meu. Existe, eu não fecho os olhos para ele, mas eu não tenho essa 

preocupação como base da administração. 

 

MH - Isso que fala Moreira - só para complementar e depois você continua - era a 

administração pelo terrorismo. Qualquer pessoa chegava à Presidência e falava: " 

Aconteceu tal coisa, descobri tal coisa". Senão: "Tal pessoa esta fazendo tal coisa". E eu, 

no primeiro mês, fiquei um pouco confuso com todas as coisas que estavam acontecendo. 

Depois identifiquei que era também uma forma de aproximar-se do poder, estar perto do 

Arouca e de ter acesso a ele para ser o denunciante maior, o cara que identificava mais 

irregularidades. Quando começaram a chegar algumas coisas até ele, eu falei: "Você vai 

botar por escrito". Aí começavam a mudar, as coisas, né? "Escreve. Você está falando isso, 

escreve que eu vou levar para o Presidente. Mas escreve e assina embaixo!"  Aí, ninguém 

escrevia. Era uma confusão geral. Eu me lembro agora, estava esquecendo: quando 

chegamos em maio para aquele curso de planejamento, fui à praia com Sérgio e ele ficou 

me tentando para voltar. E na praia, ele me falou. "Mario, eu tenho uma área para você. Eu 

quero que você seja o Superintendente da Administração". Me falou em maio de 85. Eu 

não tinha previsto, naquela época, voltar para o Brasil, tinha previsto ficar mais tempo na 

Argentina. Ele estava-me oferecendo, em maio de 85, a Superintendência de 

Administração. "Eu preciso tirar o Ivanildo em fins de maio do 85, só que não tenho a 

pessoa para substitui-lo. Acho que você seria essa pessoa". Ele estava preocupado com a 

substituição. 

Mas, veja você o que acontecia, o responsável por qualquer coisa que acontece na Fundação 

não é o Superintendente de Administração, não é o Superintendente de Planejamento, não 

é o Diretor da Unidade. O responsável único por qualquer irregularidade que aconteça na 

Fundação é o Presidente da Fundação. Por um lado, você tem que estabelecer controles 

para que a corrupção não aconteça; por outro, tem que fazer a máquina funcionar, e não 

tem pessoa de confiança para substituir. Então você vai tentando, fazendo experiência. O 

próprio Sérgio fez um aprendizado, pensando que isso poderia funcionar. Não se deu a 
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passagem do aprendizado das pessoas para que elas pudessem substituir outras. Isso se 

alongou demais. Passam 4 meses, mais 8 ou 9 meses, compreende? Porque as pessoas vão 

fazendo o aprendizado, mas não são capazes de assumir a condução de determinadas áreas. 

Então fica a insegurança permanente do Sérgio. Veja uma coisa: áreas que ele havia 

ocupado, como a Suplan, também eram ineficientes, não davam conta do que tinha que ser 

feito. Como ia substituir? Você substituía pessoas em algumas áreas e colocava outras no 

seu lugar - na Suplan saiu Mário Sayeg e entrou Marília Marques - mesmo assim não 

operava.  Como é que eu vou tirar o Ivanildo? Além disso existia uma outra coisa. Não foi 

fácil a discussão, quando a gente se reuniu naquela oportunidade e fiz a proposta: “Tem 

que tirar o Ivanildo, o Superintendente de Administração" Parecia claro, mas existiam 

algumas pessoas que diziam: "Ivanildo vai dançar no ritmo que o presidente estabelece. Se 

você fala tal coisa ele vai fazer. Se você não tem como substituí-lo, deixe-o e use-o". Porque 

tem a experiência da Revolução na União Soviética, de utilizar pessoas que eram de outra 

ideologia. Todo esse mecanismo também estava presente: "É eficiente, mantenha-o e 

ordene" "Só que vai ter que dançar no ritmo que você quer." Porém ele concentrava muito 

mais poder e não abria mão desse poder. Ele estabelecia as regras do jogo, em última 

instância, pela própria insegurança da equipe que estava com Arouca. 

 

MN - Há uma fase em que o Ivanildo, sabendo de todo movimento de quem estava 

chegando, se coloca como o sujeito que está aguardando o substituto. Claro, ele fica meio 

na defensiva. Mas depois com o passar do tempo e com a não substituição ele vai mesmo, 

como o Mário falou, ganhando adeptos entre os próprios que estão chegando. Claro, através 

do próprio mecanismo de dar solução aos problemas. Quer dizer, um sujeito chegava para 

ele, um Vice-presidente chegava para ele com um determinado problema: precisava fazer 

isso para ontem.  Isso é muito comum na administração, vocês acham que a gente deve 

fazer tudo no tempo anterior. E o Ivanildo dava resposta, e mais para frente outra coisa e 

outra resposta. Então, ele começou a ganhar um conceito diferente... se não se tem ninguém 

melhor, ou pelo menos tão bom quanto ele, vamos deixá-lo e utilizá-lo. E ele foi ficando 

muito tempo e cada vez ganhando mais espaço e se afirmando cada vez mais no próprio 

processo. Eu acho que o que se coloca é exatamente isso, a gente precisa ver a chegada do 

Arouca como a chegada numa crise. Não chega numa transição normal, é uma transição 

revolucionária. Mas revolucionária sem alguns elementos básicos para você implementar 

a própria revolução. Quer dizer, você tem essa idéia revolucionária, mas você tem uma 

grande dificuldade, porque não tem as pessoas para aqueles lugares. Então, você passa por 

um processo de tentar formar as pessoas. Quer dizer, ter informações e essas pessoas irem 

sendo capacitadas para assumir as posições. Isto não acontece no processo. As pessoas que 

fazem parte do núcleo inicial não se gabaritam para outras funções, porque a coisa fica 

muito diluída a nível da Presidência. Todo mundo age em todas as áreas, ninguém se 

concentra num ramo de conhecimento ou numa atividade específica da própria Fundação. 

Isto é, formam-se talvez, muitos generalistas, mas nenhum especialista. E o processo não 

consegue encontrar, dentro dos próprios elementos, pessoas que substituam os elementos 

chaves principalmente na área de administração e na área de planejamento. 

 

MH - Conosco, Sérgio aposta também, porque nenhum dos dois é contador nem 

economista, nem somos formados em administração. Aposta na capacidade, na confiança 

que ele pensa que você tem em outras áreas e que pode dar resultado. Não vem um 
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administrador formado em administração que tem capacidade de entender toda a 

organização e como operar uma administração. Nós chegamos e para nós era totalmente 

desconhecido. Vou contar a história na próxima vez. Ele faz uma aposta, mas tem certas 

garantias, mas que a coisa pode... e se não acontece a gente fala: "Não acontece, traz os 

caras necessários para que isto aconteça". Então, aposta nas pessoas. 

 

MN - O que ele aposta é no processo gerencial. Ele nunca viu, e espero que nunca veja, em 

mim ou no Mario dois administradores. O que a gente sempre mostra, eu pelo menos 

mostro sempre, é que com os conhecimentos que adquiri ao longo da vida sou capaz de 

gerenciar um hospital, uma SAG ou uma fábrica de pregos. Para mim isto tem a mesma 

lógica. Mas eu nunca serei um especialista de administração, nem me passa na cabeça. 

 

MH - Você imagina quando me falaram: "Doutor, está chegando o balance analítico. Você 

quer ver o balance analítico, o balance sintético e os empenhos?". Nós não entendíamos 

nada disso! Por isso te falo, concordamos com Moreira, você pode ter um período de 

aprendizado; você pode ocupar espaço quando tem as pessoas para ocupar esses espaços. 

A estratégia errada... Provavelmente o errado é não formar as pessoas - que as pessoas não 

tinham condições, também podem ser duas coisas - e alongar demasiado o período de 

aprendizado. Isso vai gerando, depois, os conflitos internos. Tem uma fase em que você 

pode fazer isso. Quando se prolonga demasiado essa fase, começa a ser ineficiente, a criar 

conflitos. 

 

MN - Pelas indefinições próprias do processo, você não tem definições. Isso provoca 

atritos. 

 

MH - Você vê que a reforma administrativa nos obriga a fechar-nos numa sala durante três 

dias. 

 

MN - Como se fosse uma coisa clandestina. 

 

MH - Clandestina, centralizada, centralizadora. Para não abrir mais discussões e mais 

conflitos. Então, os atos descem como atos autoritários, da presidência pra baixo. E os atos 

eram batidos a máquina, datilografados sigilosamente para que ninguém soubesse ... Parece 

contraditório, quando você está olhando o processo 9 meses depois. Podia ter acontecido 

no primeiro dia e acontece 9 meses depois. Coloca-se tal pessoa, se cria tal estrutura, se faz 

tal coisa. 

 

SB - ... 9 meses. É o dia do parto, de vocês dois aparecerem na SAG. 

 

MN - Eu acho que a fase prévia, em que há uma movimentação interna para participar do 

processo de indicação do presidente, ela não embute - até porque eu acho que não era o 

momento - nenhuma fase de adaptação do poder conquistado. Quer dizer, vamos conquistar 

o poder, fazer tudo para conquistar o poder. Agora, em nenhum momento se colocou: e o 

que vamos fazer com o poder? Essa questão nunca foi discutida, pelo menos num foro um 

pouco maior. E aí se assumiu o poder. 
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SB - Me parece, Moreira, que há também uma certa falta de consideração com o poder 

burocrático. A gente quando trabalha com o conceito de poder, dá geralmente uma 

conotação política à questão. E esse é mais um reconhecimento de que esse poder 

burocrático, que estava inserido na organização, efetivamente funcionou. Por que não foi 

verdadeira a hipótese daqueles que pensavam que aquele poder seria domado pelo poder 

político? Porque se isso houvesse acontecido, provavelmente vocês dois não estariam aqui 

contando essa história.  Isso mostra como realmente em altas mudanças políticas, às vezes 

é muito difícil mudar as organizações pela persistência, daquilo chamado inércia 

organizacional que está centrado basicamente naquele poder burocrático. Isso é um alerta 

também para qualquer processo de mudança no qual a gente fixa o ouvido. De como se 

precisa estar atento à concentração de poder nas áreas que tradicionalmente são pesadas 

como áreas de apoio logístico. Porém, elas têm, também, toda uma conotação política e 

relevante a ser considerada. 

 

MH - Essas três categorias do poder de Mario Testa, são interessantes para a Fundação, 

digamos: o poder político, o poder administrativo e o poder técnico. A concentração de 

distintos poderes. A gente ganhou em um momento o poder político e deixou o poder 

administrativo intacto. E o poder técnico que continua sendo intacto hoje. 

 

SB - Mario Testa veio contar essa experiência, ou seja, essas conclusões, depois de uma 

experiência pessoal dele, que é a única que eu me lembro parecida com a Fundação: sua 

experiência no decanato da Faculdade de Medicina na Universidade de Buenos Aires no 

ano de 1973. Quando se produz a mudança do governo argentino também há uma tomada 

de castelo, e também há um esvaziamento de qualquer possibilidade de progresso para 

permitir que o castelo comece a afundar, tanto como um barco. Porque não foi considerada 

essa outra cara do poder técnico-burocrático, ou administrativo, como o Mario Testa 

chama. Eu acho que essa é realmente uma conclusão da sua própria experiência. 

 

MN - Eu tenho certeza que a gente só aprende essas coisas vivenciando essas coisas. Porque 

isto é muito difícil de você prever antes que aconteça. No fato aqui do Castelo, eu assim 

meio por fora, estava prevendo que a caminhar como estava não podia dar certo. Mas eu 

acho que previamente, antes de assumir qualquer dessas coisas é difícil você prever se vai 

caminhar para aqui ou para ali. Acho que isso você aprende no processo. Agora, o que eu 

acho é que a administração, a gerência se dá através de pessoas. Não adianta pensar coisas 

que não passam por pessoas. Você tem que trazer consigo ou levar as idéias para pessoas 

que trabalham com você. Por exemplo, eu e Mário não trouxemos pessoas para a SAG, nós 

trabalhamos as pessoas que já existiam. Nós não trabalhamos gráficos, não trabalhamos 

organogramas, fluxogramas, nós trabalhamos pessoas e depois as outras coisas ficam muito 

mais fáceis e claras de acontecer. Eu acho que na tomada do castelo faltou um pouco de 

pensar pessoas específicas para conseguir reproduzir o poder. 

 

NB - A ciência social já pensou isso. Você está dizendo que a gente aprende no 

aprendizado. A ciência social já tinha pensado. Estou me lembrando, Weber explica multo 

bem esse poder da burocracia. 

 

MH - Agora, veja uma coisa, também tem que pensar em todas as exigências. O que o 
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Sérgio tinha colocado nesses primeiros 6 meses? Por um lado, era conseguir legitimação 

externa, legitimidade externa da Fundação. Isso significava uma série de acordos, 

convênios, contratos, projetos: era o Finepão; era o Ministério de Ciência e Tecnologia; 

INAMPS; era toda aquela quantidade de convênios que ele assinou pela necessidade de 

estabelecer contatos externos. Por outro lado, existia uma outra atividade: a 8ª Conferência, 

que significava a viagem Sérgio praticamente por todo o país e a montagem da 8ª 

Conferência [Nacional de Saúde]. Então, por um lado estava a administração da FIOCRUZ 

e, por outro, uma série de exigências políticas externas da própria FIOCRUZ e do processo 

político do país. Sérgio era coordenador da 8ª Conferência e a coordenação da 8ª 

Conferência estava na Chefia de Gabinete e Presidência. Praticamente eram exigências que 

também não te permitiam examinar internamente. Por isso te falo, às vezes a gente tem que 

ver em que situação se dão essas coisas, quando você está exigido por uma série de 

representações políticas externas, é o que era a 8° Conferência - não só a 8ª senão todas as 

pré-conferências que se faziam nos Estados. Sérgio, durante um mês e meio, estava dois 

dias na Presidência e três dias viajando. Quando eu falei no mês de fevereiro: "Sérgio, não 

dá para continuar muito tempo assim, a gente vai ter que reformar tudo, a administração". 

0 que é que Sérgio me pediu? "Mario deixa acabar a 8° Conferência, deixa passar este mês. 

Até abril não posso nem pensar internamente na Fundação". Está claro, não é só a 

administração da FIOCRUZ, mas todas as exigências que se colocavam naquele momento. 

Era a Assembléia Constituinte, tinha que chegar a 8ª Conferência antes, era mobilização, 

era CGT, era CUT, a CONCLAT, os partidos políticos. Então: "Por que não pensou em tal 

coisa?"; "Porque a cabeça dele estava pensando simultaneamente, trabalhando em várias 

frentes, que eram tão ou mais importantes que desmontar o poder burocrático dentro da 

FIOCRUZ". 

 

MN - Na verdade isto só acontece em função dessa coisa externa. Alguma coisa interna de 

fortalecimento da FIOCRUZ só acontece porque essa coisa externa, também, a projeção 

da FIOCRUZ, aconteceu. 

 

SB - A questão do poder burocrático. Acho que vale apenas reforçar nessa idéia, porque 

nos nossos meios geralmente é uma área de quarta prioridade. Veja bem, num movimento 

de reforma é uma área tão estratégica que pode fracassar todo o projeto político em função 

da resistência ou do boicote de aparelho burocrático. Eu reconheço que cada experiência é 

uma experiência e cada indivíduo é um indivíduo, mas da ótica docente eu estou pensando 

em tirar algumas conclusões válidas e aplicáveis a outras situações. Veja, por exemplo, o 

caso da Reforma Sanitária. Hoje está sendo muito discutida no plano político. Pode 

inclusive chegar a um fracasso caso esses arranjos institucionais de caráter burocrático não 

aconteçam no momento em que eles devem acontecer. Então, eu acho que é importante ter 

em consideração como é que esse poder burocrático pode colocar um freio a uma proposta 

política de consenso. E nós temos experiência muito recente nesse sentido. Já estão sendo 

iniciadas as gestões de unificação do Sistema Nacional de Saúde, no Estado de Alagoas, 

onde estive agora na outra semana. Às vezes questões que você não daria a menor 

importância logo no início da formulação da proposta política podem fazer fracassar uma 

tentativa de unificação, simplesmente porque, por exemplo, funcionários do INAMPS não 

querem passar da órbita federal à órbita estadual. E fazem um movimento, uma 

mobilização que não é representativa, não tem associações de classe muito fortes; mas 



 

176 

 

 

P

A

G

E 

55 

apesar disso o convênio hoje não é o mesmo convênio que estava sendo pensado há 3 meses 

atrás. O pessoal continua na órbita federal. Uma questão que aparentemente era de fácil 

resolução se transforma numa situação totalmente incoerente hoje, quando esse pessoal 

tem um patrão pagador e um patrão condutor e essa situação na administração é 

insustentável. Eu queria fortalecer essa idéia. 
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Fita 12 - Lado A 

 

JA.- Bom, Mario, na última entrevista a gente tinha parado numa discussão sobre a Escola 

de Saúde Pública, você falou da tua participação no departamento de planejamento, acho 

que a gente esgotou esse tema. Aí, seguindo o roteiro que a gente tinha feito pelo teu 

curriculum aqui, eu estava me recordando de que no final dessa tua passagem pelo 

departamento, lá para 82-83, você coordenou um projeto de pesquisa, se chamava Análise 

Institucional do Setor Saúde. E aí talvez, não pelo projeto que acho não tem nada de 

específico, mas eu pensei que isso poderia servir como gancho para ouvir uma opinião sua, 

assim, de grandes linhas, tendências ou de evolução do sistema de saúde ao longo desse 

período que foi coberto pela pesquisa, é um período que você participou de vários eventos 

nessa área. Quer dizer, esse é um período muito rico de formulações, de propostas, existem 

uma série de programas, planos, projetos os quais agente discutiu; alguns você participou, 

Montes Claros, PIASS, PREV-Saúde, mais recentemente o CONASP, Reforma Sanitária 

e tal. E uma questão que me surgiu foi essa sobre por trás de todas essas proposições, qual 

é a tua opinião, sinteticamente, sobre o sistema de saúde ao longo desses 10 anos, 15 anos. 

Melhorou? Piorou? Não mudou nada? Essas propostas todas ficaram no plano do discurso? 

 

MH - Nesse ponto, eu diferencio dentro do processo brasileiro duas coisas: uma são os 

espaços ideológicos e outra são os espaços da prática concreta, da transformação concreta. 

Eu acho que a gente - nesses 10 anos que são um pouco a referência que estamos falando, 

minha participação em diversas atividades, e o próprio movimento do Partido Sanitário, o 

grupo progressista da saúde - o que se ganhou e o grande esforço foi no espaço ideológico, 

digamos, a nível das propostas. Agora, se tua pergunta se refere mais ao que realmente 

mudou para a senhora que vai ser atendida num hospital, num centro de saúde, eu acho que 

mudou muito pouco. Até agora, a gente trabalhou muito mais a nível de propostas, de um 

discurso da saúde. Eu acho que agora, a partir da transição  dempcrática e das pessoas de 

movimento da saúde ou do partido sanitário assumindo responsabilidades concretas, 

aparece o momento no qual tem se que levar à prática todas aquelas propostas que a gente 

veio trabalhando durante 10 anos. E é um desafio complicado, porque se você vê inclusive 

nas próprias interpretações da Reforma Sanitária hoje, também aparece como arranjos 

institucionais, arranjos do fundo único, o sistema único, as brigas entre as instituições e 

pouco se fala de programar atenção médica, de melhorar a quantidade, a qualidade dos 

serviços de atenção médica, que é um dos grandes problemas que a gente tem, pelo menos 

vendo no Brasil. Não sei se isso responde um pouco e entra no gancho para a discussão 

que você quer. Me parece que o ponto inicial é esse, diferenciar os espaços. Eu acho que 

essa foi a grande qualidade do processo brasileiro, digamos, de trabalhar intensamente em 

períodos quando não se tinha possibilidade de relacionar-se com o concreto, com o real, de 

ocupar o espaço que era disponível. E acho que só foi um avanço, um avanço incrível para 

a saúde pública; acho que é inédito na América Latina. Eu me lembrava, inclusive, vendo  

Delfim Neto, que os próprios diagnósticos sobre a área social se correspondiam ao setor 

progressista; ninguém, nem o Delfim Neto, se animou a falar quando era Ministro da 

Economia que a população era bem atendida, que não existia  falta de cobertura, que não 

existia falta de qualidade, que não existia... Esse discurso foi hegemônico durante muitos 
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anos e continua sendo hegemônico. Agora, de concreto... eu te diria essa experiência que 

tive quando a gente foi trabalhar em Montes Claros e no PIASS. Num momento de um 

curso - acho que foi no curso de 79 ou 80, no curso de planejamento - eu fiz uma prática 

entre os alunos. Também foi mais ou menos original, mandei os alunos avaliar Montes 

Claros, o PIASS em Montes Claros, Bahia e Pernambuco. A partir de um curso de 

planejamento, fizemos um roteiro com os alunos em uma semana e depois viajaram para 

ficar 15 dias, não na secretaria de saúde senão no centro de saúde e nos postos de saúde, 

morando com auxiliares, vivenciando a prática docente. Salvando algumas ilhas em 

Montes Claros, apesar de toda aquela formulação progressista, diferente, criativa; não 

existiam grandes diferenças enquanto a quantidade e qualidade da atenção em saúde. O 

que é um pouco esperado, porque - ontem falávamos com a Nara quando discutíamos a 

reforma administrativa - existem as limitações de toda a estrutura. Estávamos discutindo 

como passar a teoria em relação à prática, que é a velha discussão. E que acontece? Todas 

as restrições que te dá um sistema, um Estado com determinadas características, um regime 

político de determinadas características, uma definição de um papel que joga o setor social 

e dentro do setor social um setor menor que é o setor saúde, cuja finalidade não é a 

finalidade que nós propomos para o sistema, não, é a finalidade clientelista, de favores 

políticos e de designação de pessoas e de utilização do setor como fator de arregimentação 

de votos nos momentos de necessidades eleitorais; fazem com que essas restrições 

apareçam, por mais propostas criativas que você tenha, propostas de reforma e de mudança 

praticamente voltam, com o tempo, a entrar na lógica geral do sistema. O desafio de hoje 

é como romper isso. Praticamente você imagina Arouca, na Secretaria da Saúde, tentando 

dar uma racionalidade diferente a um centro de saúde, a um setor hospitalar ou centro de 

saúde, em Cabo Frio ou em Campos, onde esta o cabo eleitoral principal, o deputado 

federal, o deputado estadual, os arranjos que eles tem. Como é que você quebra essa 

estrutura para introduzir uma racionalidade diferente, quando você tem que fazer as 

composições políticas, porque composição política significa distribuição de favores, uso 

do setor público para determinados tipos de favores. O que se conseguiu, nos últimos anos 

no Brasil, se você me fala de concreto, e isso não aparece de hoje, aparece a partir do 74, é 

o aumento brutal da cobertura. Eu não diria só o PIASS. Você vê, no governo Geisel, a 

ampliação da cobertura via INAMPS, com tudo o que significa transferência de recursos 

para o setor privado, irracionalidades, gasto excessivo, falta de controle, corrupção, tudo o 

que você quiser agregar que a gente tem como diagnóstico. Quer dizer, a partir de 75 existe 

em áreas do INAMPS, um aumento excessivo da cobertura, aliás você analisou isso com 

respeito a aparição da Dataprev, da crise financeira... 

 

RG - Desculpe, mas é que cobertura é a linguagem de um certo grupo profissional; a 

cobertura é um número ou é um tipo de serviço? 

 

MH - Muito bem perguntado. A cobertura aqui se utiliza como número, como quantidade, 

como você aumenta o acesso. Agora, ninguém fala no  tipo nem na qualidade. Então é uma 

boa colocação. Aumentam a cobertura de medicina primária de baixa qualidade, sem a 

diversidade necessária, eu diria para utilizar o termo técnico, sem a composição adequada. 

Que quer dizer composição adequada? Que não é suficiente dar uma consulta médica; para 

uma consulta médica tem que ter apoio de laboratório, tem que ter radiologia, tem que ter 
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medicamentos, tem que ter uma série de elementos que conformam a atenção de certa 

qualidade... 

 

RG - Uma finalização desse processo... 

 

MH - Que finaliza com o tratamento médico, finaliza com medicamentos, finaliza com a 

terapêutica. 

 

RG - Isso é atenção? É a diferença entre cobertura e atenção? 

 

MH - Claro, é uma atenção à saúde. Qual é a composição da atenção? É o tipo, a variedade 

que você oferece na cobertura, aí posso dizer aumentei a cobertura da população. 

Obviamente, nos últimos anos não se aumentou a cobertura odontológica; aumentaram as 

consultas ambulatoriais, aumentaram as consultas ou hospitalizações. Aumentou-se 

tremendamente radiologia e laboratório mesmo medicamentos, com outra lógica diferente; 

não através da lógica da necessidade, mas da lógica do capital empresarial. Aí são as áreas 

onde você vê uma redistribuição diferente, uma redistribuição diferente do setor privado.  

O setor privado tradicionalmente, um pouco parte daquela pesquisa, é um setor de área 

hospitalar e consulta privada nos moldes da medicina liberal. À medida que começa a área 

de capitalização intensiva, de aumento de tecnologia, não só começa a se perder aquela 

características dos hospitais, dos médicos que se agrupam e que tem um determinado tipo 

de recurso, mas começam a transformar-se em empresas. Empresas que tem empregadores 

e médicos empregados. Não é o médico que emprega, trabalha e utiliza como lugar de 

trabalho. É um processo que acompanha todo o processo de capitalização da sociedade. E, 

por outro lado, você vê uma aplicação de capital intensivo nas áreas de diagnóstico e 

tratamento. Aparece a diálise, hemodiálise, tomografia computadorizada; aparece o 

problema de diagnóstico de laboratório, os multianaliser que permitem obter lucro com 

pouco uso de pessoal, com grande produtividade ou alta produção com pouco custo. 

 

RG - Sofisticação tecnológica, né? 

 

MH - Eu não estou em desacordo com a sofisticação tecnológica. 

 

NB - Você está em desacordo? 

 

MH - Não, não estou em desacordo. Estou com o uso racional. Estou em desacordo com a 

irracionalidade do uso e a finalidade da incorporação tecnológica. Pelo contrário. Sérgio 

discutia a atenção primária - porque aqui tem toda uma teoria através da atenção primária. 

Você participou comigo numa reunião, que acho que tem essas coisas que são velhas no 

CEBES e acho que você estava do outro lado: era atenção primária versus hospital. Era o 

hospital Alberto Schweitzer, e me convidaram a uma reunião no CEBES. Estou falando do 

ano 79, 80; e a gente de Bangú, da zona oeste, tinha feito um abaixo assinado com 150 mil 

assinaturas para pedir a habilitação do hospital Alberto Schweitzer... 

 

RG - É, isso foi amplamente divulgado pela imprensa. 
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MH- É, isso foi há muito tempo atrás; quem estava era Jó Rezende, o atual Vice-prefeito 

era o presidente da FAMERJ. Então, teve uma discussão com a FAMERJ com as pessoas 

daquelas associações de moradores da zona oeste. E existia o grupo político técnico do 

CEBES que estava contra a proposta de utilizar recursos para montar um hospital, porque 

a prioridade era a atenção primária. Então tinham que ser construídos postos de saúde, 

centros de saúde, dar participação comunitária, toda aquela lógica do PIASS, de projetos 

rurais. E eu fui àquela reunião, me lembro que perguntei ao grupo político técnico se 

realmente existia capacidade hospitalar na área. Ninguém havia feito estudos técnicos mas 

supunham que não existia. Então, por um lado, existia uma denominação de atenção 

primária, que pelo fato de chamar-se primária implicava que existia uma coisa que era 

secundária. Como estava resolvido o secundário? O primário pode ser resolvido sem 

resolver o secundário?  E, por outra parte, se a gente falava de participação e existia um 

movimento que estava reinvindicando e que era necessário, quem definia quais eram as 

necessidades a serem atendidas em uma área urbana pela atenção primária e não por um 

hospital? Porque existe toda uma confusão, existia, cada vez existe menos. Eu utilizava um 

exemplo, em aula, para discutir com os alunos: “Não, porque 90% dos problemas podem 

ser resolvidos com atenção primária, com uma pessoa não especializada, com um auxiliar”. 

Só que esses 90% podem ser resolvidos a posteriori; você sabe da não gravidade, quando 

vocês já passou por uma pessoa que tem capacidade para determinar o nível do problema. 

Quer dizer, é pós-facto que você sabe que isso poderia haver sido atendido. As mães, as 

mulheres, sempre me perguntaram: “Se você tem teu filho com 39 graus de temperatura, o 

que você faz? Vai para um auxiliar de saúde para que faça o diagnóstico ou vai para um 

pediatra?”; “Ah, vou para um pediatra, meu pediatra”; “Ah, bom, teu pediatra”. Quando o 

pediatra fala: "Não é nada toma uma aspirina e chá"; "Ah, poxa, eu podia até não ter ido”. 

Só que quando tem 39 graus de temperatura, você quer uma resposta técnica adequada, de 

uma pessoa com conhecimentos sérios. É pós-facto, você sabe que isso não acontece.  

Partos também podem ser atendidos por um auxiliar ou por um técnico que não seja um 

médico especializado. Só que  acidente de parto não se sabe até que acontece, e você sabe 

quando esse parto foi normal e não teve nenhum problema que esse parto realmente poderia 

ter sido resolvido em outra instância. A população não é boba, assim como o aluno ou 

profissional, e você faz isso. Se você está doente não vai consultar um auxiliar. "Tenho 

palpitações, tenho problemas", suponha que tenha pressão alta e dor de cabeça, você vai a 

um médico que faça o diagnóstico, você vai visitar uma pessoa habilitada com 

conhecimento para ter uma resposta. Então, com toda a mistificação não pensem que a 

população é boba, tanto que você diz: “Vai lá que ele vai fazer. Esse é o primeiro 

diagnóstico, se você continua igual durante três dias, se você continua com a dor de cabeça, 

vamos  passar ao segundo nível para que alguém faça diagnóstico e seja examinada por um 

médico. Então o médico vai te passar para o 3º nível para que te façam um exame de 

laboratório ou radiológico ou provas terapêuticas”. Para que grupo existe isso? Essa 

passagem gradativa de níveis existe para a população em conjunto ou existe para 

determinados setores? Agora estou desviando-me para a parte de organização e sistemas 

de saúde. O que é essa espécie de teoria acerca da atenção primária? Uma coisa que não 

está discutida; como não está discutido no Brasil - falava isso para Arouca os outros dias - 

o que é um modelo de atenção à saúde nas áreas urbanas. Acho que é um dos problemas 

mas críticos que se tem hoje. Hoje se continua reproduzindo no Brasil e no Rio de Janeiro 

o mesmo modelo rural. 
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RG - Que é o modelo historicamente construído ou é um modelo recente, mais rural? 

 

MH - Veja, no Brasil é mais ou menos, mas você tem a experiência de outros países na 

década de 40, 45, 50, quando começava, digamos, a expandir-se a atenção médica, a 

atenção de massas, depois da 2ª Guerra Mundial, na segunda metade da década de 40. No 

Brasil não existe o modelo de atenção à saúde urbana. Eu lembro que falava, quando 

Noronha estava  na Secretaria Municipal construíndo aquela famosa UAM - unidade de 

atenção médica - eu falava que isso não dava resultado, que isso era uma medicina de baixa 

qualidade, que ia ter baixa eficiência e baixa eficácia porque a população não ia ser 

assistida, aí ela ia encaminhar-se, porque isso é conhecimento popular, aos lugares que 

podiam dar respostas.  

Vejam uma coisa, um exemplo mais simples, que você sempre insiste para um leigo: se 

uma mulher tem uma metrorragia, uma hemorragia genital, e ela vai para o centro de saúde, 

o auxiliar vê e diz: "Bom, tem que passar para o médico do centro de saúde". Vai para o 

médico do centro de saúde, o médico do centro de saúde vê e diz: "Tem que passar para o 

hospital para ver o especialista". Quando ela volta para o bairro e tem uma vizinha com 

algum problema ela fala: "Olha não vai ao centro de saúde, não vai a tal lugar, vai direto 

ao hospital porque aí vai resolver o problema". Isso se transmite. Inclusive na própria Cuba, 

com todo o sistema que eles tinham, com muito mais organização, eles não podiam 

conseguir que a população fosse aos lugares que eles tinham como referência primária. Isso 

se transmite como conhecimento: "Quem resolve o problema? Vai onde resolve o 

problema". Na área rural, as distâncias te exigem estabelecer determinados níveis porque 

você tem pouca população. Você não pode colocar toda a oferta a nível de uma área de 

baixa densidade populacional. Nos centros urbanos é diferente. Então, criaram-se as UAM 

- não se em que ano foi; se em 82, sim em 82, 80 ou 82. Eu falava: "Não vai  dar resultado. 

Você vai criar 40 unidades dessa natureza e daqui a pouco vão ser ineficientes, não vão 

operar, vão ter pouca demanda, porque a população não vai, a não ser que tenha um 

problema muito crítico ou então para vacinar-se, mas não vai resolver". Hoje, as UAM 

estão totalmente desprestigiadas, praticamente não operam. Agora o INAMPS estava por 

fazer na área da Baixada Fluminense - isso é atual - 20 centros de saúde com médicos, 

enfermeiros, alguns leitos, só que para uma população de 20 mil habitantes, numa área que 

tem meios de transporte, que tem possibilidades e não tem especialistas, não tem 

radiologia, não tem laboratório, não tem nenhuma capacidade de dar resposta, nenhuma 

capacidade resolutiva, uma baixíssima capacidade resolutiva. Você cria 20 centros que não 

tem especialização. Esses 20 centros tem a mesma lógica, a mesma composição, a mesma 

característica de um centro de saúde rural, só que como está numa área urbana tem muita 

mais quantidade de médicos. Em lugar de ter 15 funcionários tem 130 funcionários, 130 

funcionários vezes 10 ou vezes 15 ou vezes 20, dão 1300 funcionários. 1300 funcionários 

para dar baixíssima qualidade de atenção médica. Contrata 1300 médicos que fazem todos 

a mesma coisa e hoje você não resolve o problema de oftalmologia, não resolve o problema 

de ortopedia, não resolve o prblema de otorrinolaringologia, não resolve nenhum tipo de 

problema, que são necessidades da especialização urbana. 

 

RG - Qual é o objetivo, então, desses centros quando eles foram criados? 
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MH - Aumentar a cobertura. Tem uma finalidade política clara. Brizola ganha, em 82, essas 

eleições, vai haver em 86 novas eleições. A Baixada Fluminense é uma área que é reduto 

do PDT. Por tanto, o PMDB tem que aparecer. Só que um pouco pela própria 

incompetência, eles chegam tarde, quer dizer, não dá para fazer em 86. Vem as eleições de 

87 e já está praticamente definido o que vai ser construído, já está construído, só que vão  

implementar agora. 

 

NB - Mario, eu queria te fazer uma pergunta a respeito desse modelo, que eu acho, já que 

o Jaime se colocava na posição oposta... 

 

MH - Não sei, eu me lembro, eu imagino... eu tenho certeza que tinha vários, não sei se 

você estava contra... 

 

NB - Acho que sim, porque eu até já ouvi dele a defesa desse modelo de atenção primária, 

até na entrevista que a gente fez com ele algum tempo atrás. Porque parece que tem uma 

certa lógica nesse modelo, é uma certa hierarquização, você vai criando coisas cada vez 

mais sofisticadas. 

 

MH - Sim, mas tem uma coisa. O problema é quando você dedica 100% desses recursos à 

área primária e não resolve as outras instâncias. Estou falando deste problema da área 

urbana. Eu criei 10 centros de saúde com médicos sem nenhum elemento, digamos, de 

especialização, nem de composição, para dar resposta ao que é a necessidade de atenção 

médica hoje; não estou falando a nível do conhecimento médico, do conhecimento 

científico, estou falando a nível bem medíocre, médio. Não estou falando de tomografias 

computadorizadas, nem exames sofisticados; estou falando de coisas elementares mínimas 

que você possa dar diagnóstico e tratamento. 

 

RG - As especialidades mais solicitadas. 

 

MH - Situações mais críticas. Isso já se conhece na medicina, são especialidades críticas: 

oftalmologia, traumatologia, otorrinolaringologia, são média dúzia de especialidades que 

tem alta demanda e que você tem, praticamente, em alguns países. Quer dizer, tem na União 

Soviética, Cuba, nos países socialistas e nos países capitalistas com certa tradição na área 

social de saúde, como Suécia. A atenção primária deles é uma atenção primária a nível de 

especialistas. Não tem atenção primária a nível de auxiliar de saúde, a atenção primária é 

um pediatra, obstetra, médico generalista e especialidades. 

 

NB - Me parece que a lógica da defesa dessa posição é de que as doenças em geral, 90% 

das doenças, são coisas atendíveis nesse nível dos auxiliares, são doenças... diarréia, ou a 

criança que está desidratada, são coisas simples e que num nível... a exigência, doenças 

mais graves que precisariam do especialistas estariam num percentual muito mínimo e que 

essas pessoas seriam levadas, indicadas a esses lugares aonde está o hospital geral daquela 

região. 

 

MH - Vê uma coisa,  eu compartilho com você em alguma medida, e essa também é uma 

discussão que você pode ter num bar. É uma discussão que depende dos recursos que você 
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tem. Você me fala que não tem médicos, que tem auxiliares de saúde, que tem que dar 

atendimento. Então, dispõe de aqueles recursos que você tem possibilidade de utilizar. Não 

estou negando que em algum momento você... Agora, não está pensado quais são os 

recursos de que dispõe e como aloca esses recursos. Então faço 15 unidades ou 10 unidades 

de 130 médicos, sem as condições mínimas; em lugar de fazer 4 em melhores condições. 

 

JA - É que esse foi um modelo criado internacionalmente para regiões carentes de Terceiro 

Mundo, para África, que se generalizou... 

 

MH - Agora, você vê São Paulo, Rio de Janeiro... 

 

JA - Vê Montes Claros, por exemplo. 

 

MH - Montes Claros não tenho dúvida; eu montei esses sistema e não dava para outra coisa. 

Agora, estou falando de áreas urbanas, densamente povoadas, é totalmente diferente.  

Existe ainda - o outro dia comentava para Sérgio: “Sérgio, você não se lembra no ano 79, 

quando os alunos discutiam, num dos primeiros cursos que demos juntos, que os centros 

de saúde tinham que ser para 20 mil pessoas”; “Está bem, programa Copacabana, programa 

a favela da Maré”. Então, programaram a favela da Maré. Um centro de saúde para cada 

quarteirão, porque era a lógica de que tinha que ter um para cada 20 mil pessoas, tem que 

ter tal quantidade, tal estrutura. Tudo bem. Era um centro de saúde em cada quarteirão. E 

que resposta dá? O que é que você vai resolver com isso? Porque cuidado, porque você 

tem esse centro de saúde, mas tem o hospital de Bonsucesso a 5 minutos de ónibus. Você 

pega outro ónibus e vai a outro lugar.  

Essa é a diferença na área urbana. Na área rural você tem que fazer 5 horas, 7 horas, 10 

horas; não tem possibilidade, está isolado, não tem recursos, não tem meios de transporte 

e tem que dar algum tipo de atendimento. Agora, quais são os recursos? Qual a quantidade 

de médicos que tem Rio de Janeiro, que tem São Paulo para pensar que eu tenho que utilizar 

outro tipo de atenção médica? Não existem as especialidades? Aqui sempre se criam coisas 

que são ou branco ou preto. “A especialidade médica é um problema da necessidade do 

capital...” então cria assim um dogma. Então, tudo o que seja especialização é ruim. Não! 

A especialização é necessária. Necessária para dar resposta. A tecnologia é necessária, a 

tecnologia pesada é necessária. Você tem que dar respostas aos problemas. Agora, o 

problema é como você usa, com que racionalidade você usa, quem se apropria do uso  e 

dos recursos que isso gera? 

 

RG - Você sugeriria uma coisa intermediária, por exemplo? Digamos, assim, pegando esse 

caso dos vizinhos da Maré, que tem um hospital grande, que eu não sei como funciona, 

mas é um grande hospital da rede do INAMPS, de Bonsucesso, o próprio usuário não quer 

ir no centro, o usuário não gosta de ir ao centro porque não tem especialidades. Ele gosta 

de ir no especialista. Então, o público ao qual se destina não vai fazer uso? 

 

MH - Você tem uma lei, praticamente, que não sempre se cumpre. À medida que aumenta 

a complexidade de um centro você aumenta a demanda desse centro. 

 

RG - Proporcional ao aumento da complexidade? 
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MH - À medida que aumenta a complexidade aumenta a demanda. Eu posso falar que isso 

significou também uma série de aulas que tive que dar no curso de mestrado. Sérgio me 

falava: como eu podia programar e planejar sem dados. Eu uso muitos poucos dados para 

planejar. Então, falava: “Tenho poucos dados e tenho muita informação prévia” por 

análises que você vai fazendo através de tua experiência. Você vê, se você me fala: "Na 

Baixada Fluminense tenho 10 centros de saúde de tal complexidade". Você me fala: " Tem 

3 centros de saúde de complexidade maior e tem outros que são de menor complexidade"; 

te falo: "Bom, a saturação vai ser superior no centro de maior complexidade e vai 

diminuindo sua eficiência, e este vai ter praticamente recursos sem utilizar". E veja, isso 

você vê não a nível de centros urbanos, você vê em áreas rurais... Na Bahia, Alagoas - 

Alagoas não - Sergipe, se fizeram pequenos hospitais rurais. Se você examinava o mapa, 

via pequeno hospital rural, 20 leitos sem nenhuma complexidade. Só com 20 leitos 

colocados no meio do mato para resolver os problemas de hospitalização. Baixíssima 

porcentagem de ocupação, eu falava vai ter praticamente 40% da ocupação. Praticamente, 

a ocupação deve ser sobre partos, não deve ter outra coisa. Agora, vai e pega o hospital da 

região: 95% de ocupação, totalmente saturado. É impossível pensar que não existe nenhum 

hospital perto e que o hospital que está aí não tem o uso, a ocupação que ele deveria ter a 

partir da população que ele está servindo, porque a população se desloca... 

 

 

Fita 12 - Lado B 

 

MH - ... se movimenta até em áreas rurais. Imagina o que acontece em áreas urbanas. Então, 

esses centros que estamos falando tem 10 leitos, vai ter plantão. Olha, plantão num centro 

urbano você resolve com uma ambulância. Então, monta um centro que dê todas as 

condições de resposta. Porque realmente para mandar uma ambulância, pegar o cara, 

chegar ao hospital e dizer: "Não tenho cirurgia, tenho um médico generalista que vai 

examinar o cara para mandar a outro hospital..."; “Olha, porque não manda diretamente 

para o hospital e ganha tempo”. Por que não se monta um centro que opere? Por isso, área 

urbana é totalmente diferente. Então, essa racionalidade - estamos falando de modelo, não 

estou falando de políticas, nem de ideologia, nem das lógicas - tem um problema que se 

coloca. Acho que é um dos problemas que você tem que não se discute hoje, ainda pelo 

menos não vi que se discutisse: qual é o modelo de atenção à saúde que se quer discutir na 

reforma sanitária? Como se organiza isso? Quais são os recursos que existem? Hoje a 

discussão passa muito mais pela integração institucional. Eu continuo com isto que não sei 

se Jaime vai... 

 

JA - A questão que eu tinha a seguir era essa, quer dizer: qual é a tua opinião, acho que 

entra nesse tema da porcentagem, sobre essas propostas hoje em curso, de porcentagem, 

distrito sanitário... 

 

RG - Completa teu raciocínio, você ia falando uma coisa e parou para pensar... 

 

MH -  O que é que eu imagino que pode acontecer? Eu acho que a gente vai assistir agora... 

fora da discussão sobre o modelo, sobre problemas que provavelmente não estão sendo 



 

185 

 

 

P

A

G

E 

55 

equacionados, jurídicos, legais de financiamento, de modelos de organização de serviços, 

de atenção, tipos de qualidades de atenção, pareciam problemas mais técnicos.  

O que é que você assistiu até hoje? Até hoje assistiu, digamos, a um Partido Sanitário com 

certo consenso a nível de proposição, mais ideológico, mais uma imagem objetiva mesmo 

a se conseguir. Que era como dizer: “Hoje começa a implantação”. Quer dizer, esta 

implementação do sistema  atinge seja a nível de certas formalidades - que acho que são 

importantes - digamos o fortalecimento do setor estadual, a transferência do INAMPS, a 

criação do fundo único, que acho que são avanços importantes, não estou desmerecendo o 

avanço de.... Hoje vai se redefinir, com os apoios que tem a Reforma Sanitária, e vão 

aparecer conflitos dentro do movimento sanitário, que antes não aconteciam. Quer dizer, 

as alianças para discutir as propostas são umas. Toda implementação de uma proposta 

significa uma redistribuição do poder institucional; quando falo institucional falo 

sindicatos, associações, não estou falando só das instituições públicas, a nível das 

organizações poderíamos colocar em termos mais gerais. Então, vão aparecer conflitos 

sobre o concreto. Uma coisa é a proposta em abstrato, teórica, ideológica, tem que ter um 

sistema único, os recursos humanos tem que ser repassados para um comando único, 

recursos financeiros para o comando único. O que vai acontecer e o que está acontecendo, 

que Susana comentava ontem em Alagoas: os médicos não querem passar para o Estado, 

então fazem greve e vão  ficar num sistema estatal, quando os sindicatos em geral apoiaram 

e apoiam a proposta da Reforma. Você vai ter isso a nível das organizações... estou 

colocando esse exemplo que Susana mencionou ontem. Depois, vão ter redefinições a nível 

das próprias instituições de saúde, do Ministério da Saúde e do INAMPS, que já existiam 

antes e hoje começam a ser cada vez mais agudas. E vão ter conflitos a nível individual, 

pela disputa de poder individual, seja quem está na secretaria de assistência médica do 

Ministério, quem está no INAMPS, fora do INAMPS, quem está fazendo determinadas 

coisas. Então, vão aparecer conflitos.  E já começam a aflorar, já começam a aflorar os 

conflitos e a se tentar superar esses problemas. 

 

JA - O Partido Sanitário começa a rachar? 

 

MH - É o que eu penso que vai acontecer, que vai começar a rachar por esses níveis do que 

significa, digamos, a implementação de uma proposta enquanto a redistribuição do poder. 

Quer dizer, isso implica na distribuição de poder e a distribuição de poder significa 

conflitos. Quem tem poder não quer perder e quem não tem quer ganhar. É óbvio e natural, 

e isso pode chegar, se você trabalha com certa inteligência estratégica de análise política 

não só dos oponentes, porque até agora a gente estava sempre identificando grandes 

oponentes, senão como operam dentro do sistema os próprios aliados. Eu acho que vai ter 

problema de... essas confusões que aparecem nos momentos democráticos. 

 

NB - Tem alguma que esteja acontecendo nesse momento, assim visível, clara? 

 

MH - Não. Eu conheço assim, movimentos, coisas que você vê... a gente um pouco se 

antecipa, um pouco pela estrutura pessoal, um pouco como os chineses quando vêem voar 

os pássaros, sabiam que existia uma possibilidade de terremoto, porque quando os 

pássaros... Então, você vê que já começam a levantar-se os pássaros. Eu não tenho nenhum 

sensor para saber se existe o terremoto, mas você vê  que alguns pássaros começam a voar, 
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alguns sintomas começam a aparecer no ar, que estão marcando que é provável que se isso 

continua na mesma linha, pode chegar a produzir rachas complicados. Mas nesta sociedade, 

está rachando o PMDB, não existem lideranças, está rachando tudo, por que não vai achar 

o Partido Sanitário? Cumpriu o seu papel, chegou a um determinado ponto, agora vai se 

fazer o realinhamento de novo e  vai se começar...  

Em uma aula, que é o lugar onde a gente tem oportunidade de refletir mais ou de discutir 

mais, estavam colocando que o Partido Sanitário era inédito no Brasil. Não sei comentei 

isso em algum momento, que era inédito, que era um modelo para se discutir em outras 

áreas. Só que no Brasil, o Partido Sanitário aparece pela fragilidade da inserção política 

das pessoas. Você pode conseguir um acordo de pessoas, e não de partidos, a nível de uma 

idéia. Isso parece impensável em qualquer outro país da América Latina, porque você tem 

inserções políticas e a limitação de qual é tua proposta e qual é teu programa. Então, é 

muito difícil alcançar esse tipo de acordo supra-partidário.  

Não obtemos acordo ideológico, individual ou de grupos; quando você faz isso vai com 

um acordo partidário, como aconteceu na Argentina antes daquela ditadura: os partidos 

políticos fizeram um acordo sobre o que se chamou Movimento para a Saúde. Só que isso 

tem um tempo, que é o tempo pré-eleitoral, quando entra a campanha eleitoral acabaram 

os acordos, cada um define e se acabou. Tal partido é tal partido, uma vez que tal partido 

ganhou não chama outro para disputar, discutir quem vai de...  

Então, por um lado, existe essa força e peculiaridade que  o movimento sanitário tem no 

Brasil; por outro lado, também em seu próprio interior, tem a fragilidade de não responder 

a nenhuma organização mais ou menos permanente, de estrutura política mais ou menos 

permanente. Então, é tudo muito frágil, e quando aparecem interesses corporativos ou 

individuais ou institucionais ou da burocracia, eu acho que vão trazer uma série de conflitos 

que a gente não assistiu até hoje.  

Por outro lado, você vê o avanço a nível dos Estados, que acho importante, mas tudo isso 

significa... Discutíamos isso com Jairnilson numa mesa em Brasília, há duas semanas atrás, 

porque existia quem colocava que a transferência aos Estados significava uma forma de 

transferir os problemas, as filas, os problemas do INAMPS e não transferir os recursos. 

Mas qualquer decisão que você tome desta natureza, que signifique socializar as decisões, 

dar maior participação a outros setores, acho que significa um grande avanço. Eu lembro 

que Jainilson falou: "A Bahia assume os recursos, as filas e os problemas" porque senão 

você não sai do impasse, continua sendo o mesmo tipo, você nunca vai conseguir as 

condições para fazer a transferência que seja ideal. Então, pode acontecer que o INAMPS, 

depois, não transfira recursos; pode, pode, só que vai ser mais difícil, porque tem 

governadores, políticos, responsabilidades do Estado, já tem outras forças sociais, outros 

setores sociais fazendo pressão.  

Então, colocava nessa reunião de Brasília, para o PIASS, não para o PIASS, não, para as 

AIS - Ações Integradas da Saúde - que se fala que foram a grande estratégia: “Também 

existia alguma segurança com respeito à continuidade dos recursos?”. Não existia. Porém, 

hoje se reinvindica  a AIS como a grande coisa e que se deve insistir na AIS. Por que se 

deve insistir na AIS, se não é um salto qualitativo para frente? Existem outros atores que 

começam a operar. Se você transfere para os Estados, começam a operar governadores, 

prefeitos, deputados, senadores, que são forças de peso que vão obter os recursos. Quando 

não obterem os recursos vão ter conflitos e conflitos são parte do movimento. Não sei se 

você quer fazer alguma pergunta especifica. Eu acho que, quiçá, um dos pontos que eu 
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poderia colocar como frágeis passa pela própria Reforma Sanitária; passa por uma coisa 

que você conhece melhor que eu, Jaime, passa pela fragilidade da sociedade civil brasileira. 

Você não tem quem assuma como estrutura, organização, uma proposta dessa natureza, 

nem as organizações sindicais, nem os partidos políticos. Acho que vai avançar mas vai 

chegar num momento que vai ser bloqueado; e por outro lado, pode ser que avance - o que 

seria a pior das coisas - a nível da integração institucional e que não aconteça absolutamente 

nada na linha final do sistema. Quer dizer, que tenhamos um sistema estadual, com fundo 

único, com gerência única, condução única e que o pobre cara que vai ao hospital seja 

atendido igual ou pior do que hoje, que não tenha medicamento ou nenhum elemento para 

ser atendido. Isso também pode acontecer, é um risco sério. 

 

RG - Quer dizer, ao se unificar o sistema, que é essa que é a proposta final, final mas é 

meio, você visa um atendimento melhor justamente ao indivíduo. Agora, essa unificação 

significaria diminuir a burocracia, todos os trâmites entre os recursos e o atendimento, você 

diminuiria... 

 

MH - Veja uma coisa, a unificação não significa que você melhora nem diminui a 

burocracia nem melhora o atendimento. Aparece como uma coisa mais racional. É óbvia. 

Claro, se eu posso alocar recursos... Aqui o INAMPS, a seguridade social está unificada, 

isso não significou melhora no atendimento de ninguém. Significou corrupção, significou 

filas, significou falta de atendimento. Estava unificado. Na Argentina tem 200 obras 

sociais, as 200 obras sociais tem muito melhor acesso à cobertura e atendimento, e 200 

obras sociais que são totalmente... Certo. Se eu vejo do ponto de vista de racionalidade do 

gasto, é irracional o gasto de 200 organizações dando assistência médica. Seria melhor ter 

só uma, do ponto de vista da racionalidade, do uso dos recursos. Só que em termos do 

resultado final, um modelo desorganizado, desestruturado, fraturado, dá mais resposta às 

necessidade do que o sistema unificado. Porque o sistema unificado é assumido por um 

Estado que não tem interesse em resolver os problemas sociais; e na Argentina as obras 

sociais tem representação sindical e para os sindicatos é importante os benefícios sociais. 

Então, muda completamente o sentido. Por isso estou colocando que a unificação não 

significa que vai mudar; pode mudar a nível institucional, a nível das organizações. Agora, 

isso mão muda a prática das instituições. 

 

NB - E para mudar a prática, o que você acha como elemento fundamental da prática? Não 

está somente no sistema de saúde, né? 

 

MH - Não, acho que não, mas também é muito difícil. Eu não quero ser... seria muito fácil 

sair da questão: “entretanto você não tenha uma sociedade civil organizada, partidos 

políticos que reinvindiquem...“. Tudo bem, quando vou ter isso eu não sei, mas tem que 

trabalhar no concreto para que as coisas aconteçam. Agora, senão existe alguma forma de 

estender a participação social, eu acho que vai ser difícil que isso se mova. 

 

NB - Através de participação, você acha que é uma forma de... 

 

MH - Não posso te dar nenhum tipo de receita. Você vê desde a participação dos 

trabalhadores de saúde na própria definição, coisa que sempre se deixa muito de lado; e 
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alguma forma de ampliar... na Bahia estão fazendo isso. Por exemplo, o Jairnilson me falou 

- e não sei em que medida, não sei em que medida está sendo implantado -  que antes de 

aprovar os projetos de expansão, eles são discutidos em 60 associações de bairro, onde se 

assinam convênios, contratos; não contratos, eles não gerenciam, mas participam na 

decisão de cada bairro, do que vai ser dado a cada bairro. Então, senão se procura, mesmo 

que seja desestruturado, acho que vai dançar. Você tem que criar condições para a 

discussão interna dentro dos trabalhadores de saúde, ou então ter alguma forma de relação 

com as formas organizativas que tem a sociedade hoje. Não estou pensando em utopias, a 

gente trabalha com as realidades concretas, porque seria fácil falar: “Bom, quando a gente 

tenha, vai estar resolvido” Agora, como você chega a isso, chega com o cotidiano, senão 

não chega nunca a isso. 

 

NB - Só para ficar gravado aí, o Jairnilson ocupa que cargo? 

 

MH - Sub-secretário de Saúde da Bahia. Jairnilson Paim vem da área acadêmica. Jaime, 

estamos aí enveredados por... Não sei se você tem alguma... podem ser perguntas ou a tua 

opinião para debater, porque eu estou monologando e não sei em quanto você concorda ou 

tem discrepâncias. 

 

RG - Enquanto você vai pensando eu vou fazer uma observação aqui... 

 

MH - Ai poderia dizer uma coisa como velho professor de planejamento, já que vocês me 

colocaram... Um dos problemas é que vai ser necessário criar estruturas de planejamento, 

realmente de planejamento. É um pouco o que estava colocando dessa distribuição de 

poder, conflitos, e todas aquelas coisas que a gente fala em teoria e métodos na Escola de 

Saúde, nos cursos de planejamento: é que não se planeja nas organizações de saúde do 

Brasil. O máximo que você pode lograr é que se faça algum tipo de programação, mas não 

existe nenhum cálculo, eu diria assim nas palavras de Matus. Como falou Matus outro dia, 

não existe nenhum cálculo que preceda e presida a ação, não existe um antecipar-se aos 

problemas. As coisas vão acontecendo e depois a gente vê como arranja. Agora, eu sou 

partidário dessas coisas em alguns pontos, nos pontos críticos, naqueles que realmente tem 

uma dinâmica. Você não pode abrir todas as frentes da mesma forma para ver o que 

acontece. Isso cria uma grande confusão. Acho que o risco pode ser o de criar uma grande 

confusão em algumas áreas . Se realmente não começam a estruturar-se, a pensar um pouco 

- não estou falando há 10 anos atrás, nos dois ou três anos que a gente tem por diante, 

períodos de governo - que é o que a gente pode fazer, o que é realmente substantivo para 

fazer para não perder-se com todo o conjunto de decisões. Acho que esse é também um 

desafio e um problema para nós. Eu acho que a gente não está dando resposta, não está 

criando os quadros necessários para isso e, por outro lado, as estruturas não aceitam isso. 

 

NB - Eu tinha uma pergunta a fazer. Eu estive na Conferência, na 8ª, no ano passado, e eu 

estava de observador, e lá uma das bandeiras mais levantadas pelas pessoas, aquela platéia, 

o público participante, era a questão da estatização. A maior parte das pessoas que estavam 

lá gritavam, meio histericamente, como se fosse uma coisa fundamental para a reforma do 

sistema. O que você acha sobre essa coisa da estatização? 
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MH - Eu sou partidário de um sistema estatizado, não tenho dúvida. Só que quando a gente 

fala de um sistema estatizado, atrás chega uma pergunta: de que Estado estamos falando? 

De que Estado estamos falando e quais são as possibilidades? Porque estatizar pelo fato de 

estatizar não significa absolutamente nada. Estatizar significa quando você tem essa 

racionalidade que falava a Rose para fazer uma distribuição social dos escassos recursos, 

esses recursos que você dispõe, mais ou menos igualitariamente. Se esse Estado não é 

igualitário na distribuição de ingresso, não é igualitário nisto, naquilo outro, porque vai 

pensar que realmente esse Estado vai assegurar a distribuição igualitária ou equitativa dos 

recursos. Estatizar significa isso. Estatizo porque tenho controle, significa o Estado 

realmente único que pode redistribuir socialmente em forma equitativa os recursos, os bens 

e serviços. Então a pergunta é: de que Estado estamos falando? Se eu estivesse na ditadura 

militar como da Argentina, eu não estatizo nada, tento desestatizar todo o possível. 

 

NB - Você, Mario, participou de algum grupo, grupo ou comissão, de que participaram 

algumas pessoas da Fundação, a Cristina Possas, inclusive, uma comissão da reforma... 

 

MH - Não, não participo nessa, estou tocando de ouvido, acompanhando, mas não estou 

participando. Eu estive um ano na Argentina em 85 e cheguei em 86 aqui. Praticamente, 

em abril do 86 assumi a SAG e fiquei envolvido nesses problemas. Só tomei uma licença 

poética que foi participar no curso de planejamento para não ficar totalmente afastado. 

Praticamente, quando está na administração não tem tempo de pensar, você decide sobre o 

cotidiano, vai se acostumando a pensar para depois de amanhã, não tem tempo para ler, 

não tem tempo para discutir, está envolvido nos problemas de mudança. Esse é um dos 

motivos também da minha saída agora para começar a passar a outra etapa, necessária para 

a Fundação e necessária para mim também. 

 

JA - Eu não sei se esse tema que a Nara levantou da estatização, você acha que a 

participação do setor privado em qualquer nível, por princípio é uma coisa compatível com 

a existência de um sistema de saúde decente, ou há possibilidade de alguma forma de 

participação, desde que sobre controle, condições técnicas estabelecidas pelo Estado no 

setor privado ou não tem jeito? Quer dizer, a participação do setor privado necessariamente 

leva a tendências como a gente viu nesses últimos anos? 

 

MH - Não, no Brasil você não pode deixar de pensar na participação de setor privado, senão 

fecha o atendimento em saúde. 70% dos recursos dos hospitais estão em mãos do setor 

privado. Pensar que você não vai trabalhar com o setor privado e vai substituir o setor 

privado com investimentos me parece totalmente fora da realidade. Você tem que trabalhar 

com o setor privado. Agora, você não vai eliminar - o ponto que eu falava, ou branco ou 

preto - a corrupção, a baixa qualidade, as lógicas do setor privado, se você estabelece um 

tipo... Você conhece muito bem esse... Você paga por prestações; aumentam as prestações, 

você paga per capita e diminuem as prestações, baixa a qualidade, tem que reduzir exames 

de laboratório, tem que reduzir radiologia. Existe uma lógica do capital, uma lógica de 

lucro. Que você pode fazer com isso? Regular em alguma medida para que não seja tão 

selvagem. Agora, não vai evitar isso. Impossível. Poderia pensar em uma sociedade que 

não a brasileira atual, nem acho que exista nenhuma na América Latina, poderia pensar 

isso com certas regras do jogo respeitadas, com menor corrupção mas com algum tipo de 
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corrupção em países europeus, como a Suécia, Inglaterra; mas me parece que está muito 

longe de acontecer. Veja, eu gosto da linha da reforma de fazer como concessão pública, 

pelo menos é um avanço com respeito ao que existia; o qual não significa que vai ser o 

ideal, que vai ser a solução, que não vai existir corrupção, destrato, e vai aparecer a 

qualidade de atendimento. Não, ingenuidade não. Mas acho que é um avanço. De total 

independência e definição da política, definir que é a oferta, a demanda, e como se regulam, 

como faz o setor privado, como se apropria dos recursos, estabelecer certas regras do jogo 

que limitem seu crescimento e definam um pouco sua... Me parece que é um avanço. Agora, 

não acho que seja a solução para o que você estava colocando. Vai existir corrupção? Vai. 

Vai aumentar muito a qualidade? Um pouco e relativa. O que não vai existir é essa área 

meio selvagem. Vai lá, entra, e pega o saco como o pirata. 

 

JA - A gente estava falando agora há pouco sobre o racha do Partido Sanitário. Minha 

impressão é que um dos aspectos desse racha que esta ocorrendo é uma certa divisão entre 

as pessoas que hoje ocupam postos importantes na previdência social e as pessoas que estão 

fora, em outras instituições, esquematizando um pouco uma certa divisão entre a 

previdência hoje e a comissão da reforma sanitária, por exemplo. 

 

RG - Em termos teóricos, os estudiosos da questão e os que estão implementando as 

políticas? 

 

JA - É, um pouco isso também. Quem implementa e quem pesquisa, um pouco também 

quem está na Previdência e quem está fora, em outras instituições de saúde, nas secretarias 

de saúde, nas secretarias estaduais, no Ministério. Eu tenho impressão que as pessoas que 

estão na Previdência, a partir de fato que hoje elas controlam um processo de reforma que 

passa pelas ações integradas, fica difícil para essas pessoas abrir mão de um poder que elas 

conquistaram e que elas acham que está sendo bem utilizado. Isso aparece na discussão de 

estadualizar ou não estadualizar, municipalizar ou não, quando se levanta a questão das 

influências do clientelismo, que provavelmente vão aparecer a nível dos estados e dos 

municípios, depende de que estado, de que município, mas talvez o processo centralizado, 

desde que gerido por pessoas bem intencionadas seja mais eficiente do que o processo 

descentralizado gerido por corruptos. 

 

MH - Agora, curiosamente o INAMPS está avançando muito mais na estadualização que 

o resto, e está sendo questionado e criticado por avançar na estadualização. Alagoas passou 

todos os recursos, São Paulo, Alagoas, Bahia. No Rio de Janeiro não sei se já assinaram o 

convênio, não só dos recursos do setor público, os recursos do setor público e do setor 

privado para serem geridos, e a unificação da superintendência regional de INAMPS com 

a Secretaria de Estado. Curiosamente, está sendo questionado hoje por fazer as coisas que 

estavam colocadas, atropelando o processo e não pensando com mais calma; porque 

aqueles que estão no Ministério, aqueles que pensam que o Ministério de Saúde tem que 

ser o reitor, o diretor das políticas de saúde, estão falando que se está esvaziando o futuro 

ministério de saúde, reitor da... 

 

NB - Que não existe... 
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MH - Se estou avançando na estadualização, onde é que está esse Ministério da Saúde? 

Agora, há um momento você me perguntou sobre a distritalização. Eu realmente acho que 

não... são novas palavras para velhas ou novas roupas para velhas ideias. Não muda nada. 

Por outro lado, acho que não tem um sistema de saúde que funcione a nível municipal; 

acho realmente que tem que ser estadual, regionalizado, nessa lógica da distribuição, 

digamos, de acessos por distintos níveis de complexidade. E eu não sou municipalista, e 

tive longas discussões também nos cursos. Sempre admito debates. Veja uma coisa que eu 

colocava aqui para um municipalista: o Paulo Reis Vieira, da Fundação Getúlio Vargas, da 

EBAP, era municipalista. Em um discussão que tivemos num curso, eu reparei que era um 

grande estudioso... ele fez uma tese sobre municipalismo na Europa, quer dizer, na Suécia, 

que tem um sistema de maior poder municipal nos condados, e na Inglaterra, onde o poder 

municipal é real, eles não administram os serviços de saúde. Os serviços de saúde são 

administrados por um serviço nacional de saúde, só que eles participam na qualidade do 

atendimento, na alocação dos recursos, que é onde você tem que participar. Tem que 

participar nas decisões, não na administração do sistema. Como você estabelece uma 

racionalidade de uso dos recursos de um setor público que você divide em 4 mil 

municípios? Aonde cada um deles vai estar fracionado para discutir com esses setores de 

investimento, de equipamentos, de compras de serviços? Quando sejam necessários 

insumos, vão ser parcelados. Na Inglaterra e na Suécia, eles estabelecem as regras do jogo, 

quem vai comprar e a que preço vão comprar. E aqui você imagina cada município 

comprando medicamentos por seu lado. Você veja uma coisa curiosa: as empresas de 

medicamentos não estão questionando em absoluto a reforma sanitária, até hoje nunca vi 

num jornal... Aparece? 

 

JA - Não. 

 

MH - São as únicas que não estão falando absolutamente nada. Sistema distritalizado, 

municipalizado permite um mercado muito maior e muito mais fracionado. 

 

JA - Tenho impressão que essa passagem da discussão das opiniões de Mario sobre as 

propostas hoje em curso, está suficientemente discutida. 

 

Fita 13 - Lado A 

 

JA - Seguindo a seqüência cronológica que a gente tem seguido, acho que ficava faltando 

antes de entrar no tema da SAG, que já é uma outra linha da entrevista... 

 

RG - Já começou. 

 

JA - Vocês já começaram ontem, antes do final dessa? Acho que a última etapa dessa antes 

da SAG, eu não sei se o Mario tem muito a falar sobre isso, mas tem um rápido período 

que você saiu daqui e volta a Buenos Aires e depois retorna. O retorno já é na SAG, e do 

ponto de vista da trajetória do Mario ficou faltando esse pedacinho. Mas também não sei 

se tem alguma.... 
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MH - Vou ser muito breve. É a relação entre a fantasia e a realidade (risos). Quando tem 

eleições em 83, eu já vinha meio ansioso no ano 83 com toda a movimentação política na 

Argentina. E veja uma coisa, a gente, não só eu, mas a Susana, os filhos, o conjunto, 

estávamos muito integrados no Brasil. Não sei se decorre das próprias experiências, 

amigos, êxitos e fracassos e mais o fracasso que êxitos,  vão criando uma própria história 

que você vai desenvolvendo em um país.  

No entanto, existe uma parte que está mais ou menos cerceada, que é a participação política. 

Você participa politicamente a nível institucional. Quer dizer, eu participei politicamente 

no Brasil, e continuo participando mas dentro de instituições e não tenho relação com 

forças sociais, partidos políticos, projetos nacionais.  

A gente discute, analisa e se coloca um pouco por fora porque não está totalmente 

envolvido, por mais que esteja, no cotidiano, discutindo isso. Você participa ativamente 

mas nos momentos fundamentais você está um pouco fora por ser estrangeiro, estrangeiro 

mesmo. 

 

NB - Você não se naturalizou, nem ninguém da família? 

 

MH - Não, ainda não. Meus filhos discutem muitas vezes as possibilidades de naturalizar-

se. Então, você sempre tem um pedaço da tua personalidade que está cerceada. Quando 

existia movimentação política na Argentina comecei a entusiasmar-se com idéia de 

regressar. Obviamente na família, provavelmente o motor disso... uma rebeldia, se não 

rebeldia pelo menos não entusiasmo do conjunto para o retorno, recuperar história, voltar 

de novo, fazer, e a Susana com as características de acompanhar, apesar de não estar muito 

convencida. Aí, fizemos um acordo de voltar por um ano e depois discutir que acontecia e 

reavaliar. Eu lembro algumas coisas assim da Wanda, uma que ficou na memória: "Temos 

que voltar, recuperar a história". Wanda falou: "Vocês voltam, eu vou. Vocês recuperam 

história, eu não". Quer dizer, diferenciar notadamente que a Susana e eu tínhamos uma 

história que queríamos recuperar, mas nossos filhos haviam cortado sua história e tinham 

uma história no Brasil que não tinha nada a ver com... O problema não era voltar, era 

recuperar, era ir. Ir e ver o que acontecia. Obviamente, não só o país muda - o próprio 

período que passou na Argentina - senão também a gente muda, muda estilos apesar de que 

a gente continua falando portunhol, continua se emocionando com o tango, gosta de andar 

pelas ruas de Buenos Aires, mora no Brasil, mora no Rio e convive cotidianamente com 

um estilo de vida completamente diferente, que te provoca um choque cultural. Não só 

mudou o país, mudaram as pessoas senão que também você mudou. Tem uma visão 

diferente, já não é uma visão de ... de pátria. A gente passa a ser  um pouco mais universal. 

Essa é a realidade concreta. Começa a entender mais o mundo. Já não é Argentina, 

Argentina ou Brasil, Brasil Brasil; começa a ter uma visão diferente de que tua atividade 

ou teu trabalho, as coisas que você está fazendo valem tanto na Argentina como no Brasil, 

como em todo país que está com problemas. Então, te dá uma visão um pouco mais ampla, 

o qual também te cria um choque. Acontece que você volta a teu país e você também é um 

estrangeiro. Você passa a ser um estrangeiro em teu próprio país, o qual era também uma 

dificuldade de adaptação bastante complicada. Se isso aconteceu para mim e para Susana, 

imagina o que aconteceu para meus filhos. Aos vinte dias, Luis Alberto voltou pra aqui; 

aos três meses, Wanda voltou pra aqui. Começava a desagregação familiar.  

Eu consegui trabalho rapidamente, um trabalho razoavelmente remunerado... 



 

193 

 

 

P

A

G

E 

55 

 

NB - Na área de Saúde?  

 

RG - Você foi sem nenhum contato, conseguiu lá? 

 

MH - É, na área de saúde. Mas eu tinha viajado antes e já tinha várias possibilidades e 

quando cheguei, em 5 de fevereiro de 85 ou 15 de fevereiro de 85, já estava contratado e 

trabalhando, com um salário até razoável para os padrões... Me contrataram como gerente 

de planejamento do Instituto de Serviços Sociais para Trabalhadores Rurais, que dá 

cobertura a todos os trabalhadores rurais, seria o Funrural argentino. 

 

RG - Coisa do Estado ou particular? 

 

MH - Não, uma característica desses institutos de obras sociais é que são institutos de obras 

sociais, são institutos que tem uma diretoria mista: tem diretores operários nas organizações 

sindicais, diretores das empresas e a representação na Presidência do Estado. Então, tinha 

uma estrutura com o Presidente que era designado pelo Estado, 4 diretores operários e 4 

diretores, digamos, da patronal, das organizações rurais, 4 grandes organizações rurais que 

tem na Argentina. O Diretório toma as decisões; depois tinha uma estrutura gerencial. Eles 

não tinham área de planejamento, me contrataram e criaram uma área de planejamento.  

Agora, o que acontecia aí? Fiz um projeto, uma análise de curto prazo e de longo prazo, 

quais eram os problemas a curto prazo...porque os institutos recebem seus recursos do 

desconto salarial, um aporte empresarial e um aporte do trabalhador. Esse instituto de 

seguridade social dava cobertura aos trabalhadores rurais que tinham trabalho permanente. 

Exatamente igual ao que existe no Brasil. Existe o trabalhador temporário, e à medida que 

o campo vai se tecnificando, cada vez o trabalhador é mais temporário, seja aquele que 

opera com as máquinas, que é contratado um período para fazer a colheita de grãos finos e 

grãos grossos, que são  diferentes tipos de grão; então, tem diferentes períodos do ano.  

Essas pessoas são independentes, não são assalariados permanentes, senão que vão 

andando segundo as colheitas da mesma forma que acontece com outros tipos de cultivo. 

Um grande contingente de trabalhadores rurais não estavam permanentes, por tanto, 

estavam fora do sistema de cobertura. Então, uma das coisas que colocava... Nessa obra 

social, dada a estrutura, por um lado, os empresários não aportavam o que tinham que 

aportar; tinha, digamos um desvio, desvio não, uma evasão de recursos. Por outro lado, o 

sistema de serviços, um sistema tipo o dos colégios médicos e sindicatos, sobrefaturava. 

Por tanto, o ingresso era menor do que deveria ser e o gasto era maior do deveria ser. Então, 

tinha que introduzir uma certa racionalidade a curto prazo para controlar a melhor 

eficiência no uso os recursos. E por outro lado, a médio prazo - sintetizando muito -  o 

problema do financiamento se colocava como crítico. Você não poderia ampliar a 

cobertura, como naqueles institutos que tem uma pirâmide, digamos, uma estrutura salarial 

de salários baixos, meios e altos onde você pode redistribuir internamente. Agora, quando 

você tem 90% dos assalariados com o equivalente ao salário mínimo, o que você vai 

redistribuir? Redistribuía entre os pobres para os miseráveis. Quer dizer, você tinha que 

tirar uma parcela dos pobres para dar aos miseráveis. 

Tinham que existir outras formas de financiamento para ampliar a cobertura, senão ia entrar 

numa crise financeira. E, por outro lado, tinha que montar-se uma relação na parte de gasto 
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com o setor público e com outros institutos de obras sociais que tinham atendimento à 

população rural; criando modelos, modelos de atendimento rural com eixo nesse instituto 

que era o mais poderoso do ponto de vista do elemento rural.  

Vou fazer uma síntese muito breve. Aí, elaborei esse documento, que tinha umas 10 

páginas, analisando a estrutura, a situação desse instituto, quais os problemas de curto 

prazo, quais as áreas críticas que deviam pensar-se a médio prazo, que ia acontecer com a 

qualidade de atendimento; todas aquelas coisas que a gente conhece do planejamento. 

Apresentei uma estrutura, funções e uma equipe mínima para operar.  

Obviamente, nunca me deram nem equipe mínima nem aprovaram estruturas e funções. O 

que acontecia? Eu entrei no Instituto pela pressão do Presidente, que eu coordenei 

historicamente em um projeto anterior; acho que comentei inclusive, o projeto de 

ferroviários, ele trabalhou comigo naquela época. Só que ele também não tinha, realmente, 

nenhuma intenção de dar alguma racionalidade ou diferença para alterar o sistema. Quer 

dizer, era o problema de prestígio. Eram duas coisas: por um lado, ele tinha uma pessoa de 

respeito técnico que era Mário Hamilton: “Na nossa área de planejamento está Mario 

Hamilton, agora vai mudar tudo, né”; e, por outro lado, era um acordo com o peronismo: 

"Nós, radicais3, temos o Mario". Então, era uma espécie de figurinha para ser mostrada. 

“Agora estamos planejando e agora vai acontecer tal coisa”.  

Praticamente, muito pouca coisa eu fiz aí. Realmente de pequeno... fiz a programação de 

um estado, que está sendo discutida até hoje - continuaram com aquele modelo de 

programação - para controle de gasto e eu apliquei a racionalidade das próprias federações 

médicas que tinham uma espécie de sistema de controle de gasto. Quer dizer, as federações 

médicas são muito poderosas na Argentina; então, elas subcontratam com as obras sociais 

e depois todos os médicos operam e a federação de sanatórios e clínicas faz a mesma coisa. 

Eles tinham uma racionalidade de como controlar o consumo excessivo, porque eles faziam 

também contratos per capita. Quando fazem contratos por prestação, eles sobrefaturam. 

Quando a federação faz contrato per capita, detém um sistema de controle dos médicos 

para que os médicos não ultrapassem demais na sobrefaturação e pode assim regular, mais 

ou menos, ingresso com ingresso.  

Então, análisei qual a lógica que eles tinham e pensei: "Bom, vamos implantar a mesma 

lógica aqui. Vamos começar a aplicar a lógica deles para controle disso". Peguei um estado 

mais ou menos grande, apliquei essa lógica e operou. Funcionou pelo menos para controlar 

o excesso de sobrefaturação. Por outro lado, o que fazia? Chegava um projeto e era mais 

ou menos fazer críticas, um pouco no estilo acadêmico. Sentava, via uma coisa, e era 

realmente lamentável. Acho que na Argentina, se perdeu na área de saúde, digamos, toda 

uma tradição. Quer dizer, as ditaduras não só destroem as pessoas, destroem também os 

pensamentos, as cabeças das pessoas. Pela própria repressão que aconteceu na Argentina, 

a maior parte das pessoas mais ou menos progressistas começaram a trabalhar no setor 

privado, que era a única saída que eles tinham. E hoje estão em projetos individuais, como 

consultores, assessorando distintas obras sociais. Nenhum deles tem, realmente, muito 

interesse em que aconteçam grandes mudanças. Há uma certa cumplicidade, digamos, entre 

aqueles velhos companheiros que compartilhamos muitas coisas juntos. Então, acontecem 

uma quantidade de projetos e programas realmente lamentáveis do ponto de vista 

ideológico, político, técnico, operacional, sem nenhum tipo de crítica nem de análise mais 

                                                           
3 Radicais são os membros do Partido Radical argentino, partido de Raul Alfonsin, presidente da 

República à época e o maior partido de oposição ao peronismo. 
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ou menos séria. Uma espécie de faz de conta generalizado. Todo mundo aceita tudo e tudo 

bem.  

Então me limitava, quando chegavam esses projetos - com a função que  tinha me 

chegavam para dar opinião - a fazer uns relatórios que eram realmente demolidores. E em 

uma oportunidade, estava fazendo uma análise sobre aumento da cobertura, de atendimento 

de qualidade, atendimento materno-infantil, e quando fiz um informe que era realmente 

espantoso, crítico, porque o projeto era realmente muito ruim, me mandaram uma 

mensagem do Ministério da Saúde.  

Eu conhecia o Ministro pois havia sido meu ex-companheiro, não ex-companheiro - vou 

fazer uma distinção: digamos, era técnico, havíamos trabalhado juntos em algumas 

oportunidades, companheiro tem uma conotação totalmente diferente. E me mandaram 

uma mensagem, dizia que eles queriam integrar-me para que começasse a trabalhar com o 

Ministério e fazer algumas coisas com minha capacidade técnica, mas que 

lamentavelmente eu era demasiado hiper-crítico nos informes em relação aos projetos do 

Governo. Uma pessoa que estava lendo o último informe me dá isso: “Veja, eu não 

apresentaria isso, porque estão comentando no Ministério, participei de uma reunião... um 

pouco para diminuir teu nível de crítica, que se não você não tem acesso". E eu falei: “Tudo 

bem, eu vou a mandar hoje isso, pensava mandar amanhã ou depois de amanhã, mas vou  

mandar hoje para o Ministério. E fala para teus amigos lá do Ministério que se integrar-me 

significa, digamos, aceitar a mediocridade e a falta de seriedade, eu prefiro estar do outro 

lado pelo menos fazendo críticas". E mandei o informe fazendo as críticas. Não sei se 

aumentei ainda o volume, o teor das críticas naquele momento. Bom, que significa isso, 

uma experiência praticamente de crítica, de pouca produtividade, pouco crescimento 

intelectual, as pessoas muito divididas sem discussões nem políticas nem técnicas. Eu 

recuperei um pouco a inserção política com alguns velhos companheiros e participei em 

um boletim político que editavam mensalmente sobre a realidade política nacional. Por 

outro lado, a desagregação do grupo familiar. E aí veio, digamos, essa lógica demolidora, 

não sei se da Susana ou das mulheres geral, estava dizendo: "Bom, vamos chegar até  

janeiro e em janeiro discutimos". E Susana, no mês de novembro, me perguntou: "Mário, 

porque vamos esperar até janeiro, já não é suficiente o que está acontecendo aqui? Então, 

vamos avaliar hoje o que está acontecendo. Por que vamos aguardar mais 3 meses?" 

 

NB - Susana tinha conseguido trabalho? 

 

MH - Susana também, tinha um trabalho mas ou menos simpático... A Susana também foi 

bloqueada da mesma forma. Susana foi trabalhar numa espécie de ENA - a Escola Nacional 

de Administração francesa. Aqui se tentou fazer uma coisa similar no Ministério de 

Administração. É uma velha escola que se chama Instituto Nacional de Administração 

Pública, que teria todo o problema de formação de quadros da administração pública.  

E ela entrou num cargo alto, equivalente a ... não sei, qual é o DAS máximo aqui, DAS1? 

Seria uma espécie de Diretora Nacional, acima da chefia de departamento, com um salário 

razoavelmente alto. Só que quando Susana apresentou um projeto teve a mesma... Tinha 

um diretório, esse projeto nunca foi discutido, e o temor deles...  

Um dia o Secretário da função pública, que era o Diretor do Instituto, da Presidência da 

República, chamou a Susana para uma entrevista e falou: “Doutora, melhor que você passe 

pela Escola para discutir algumas coisas lá, porque realmente esse projeto... sei lá” e entre 
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a conversa “Doutora, uma coisa que tem que ficar clara é que quem ganharam as eleições 

fomos os radicais, não os peronistas. Como ia dizendo, tudo o que significa projetos 

políticos técnicos, nós definimos e não admitimos tal coisa". Então, Susana também saiu 

do... Manteve o salário, ninguém tirou o salário dela. Manteve o salário e foi para a Escola 

e fez uma assessoria na Escola. Já era o mês de outubro, novembro e já estava tudo... Quer 

dizer, quando você queria, digamos, criar, participar, discutir era mais ou menos 

bloqueado. Os outros dias me encontrei com o que foi.. é um pouco a síntese. Eu falava da 

relação entre a fantasia e realidade... Outro dia me encontrei, em Buenos Aires, com o que 

havia sido Secretário de Saúde Pública naquela época, que foi meu professor, um cara que 

eu respeito tecnicamente, um cara sério, honesto, ficou pouco tempo. E: “Mário, assim que 

você voltou para Argentina. Quais foram as razões?”. Estava num grupo de pessoas. Então, 

como tenho uma certa simpatia por ele, fui irônico mas não demasiado agressivo. Eu falei: 

"Carlos, você se lembra..." e recitei um tango que se chama “La Casita de mis Viejos”, que 

é a casa de meus pais ou a casa da velha ou dos velhos. E esse tango fala da pessoa que 

volta ao bairro para ver a casita de los viejos... "la verja de hierro, todo está igual". Então, 

o cara para em frente da casa e de repente começa a falar: "Senhora, esta é casita de meus 

pais. Senhora, pero usted me mira y su perro me ladra como pa echarme" - Senhora, você 

me olha e seu cachorro late para mandar-me embora. Eu falava para ele: "Sabe o que 

acontece, Carlos, eram demasiados senhores e demasiados cachorros latindo como para 

agüentar". Quer dizer, eu voltei para "la casita de los viejos" somente que já não era a 

mesma.  Estava morando outra pessoa e tinha cachorros e a senhora, o senhor e os cachorros 

me olhavam como um desconhecido, e latiam e diziam: "Vá embora, que esta fazendo 

aqui?" Essa seria um pouco, se você quer, a síntese de recuperar a história, da fantasia e a 

realidade. Voltar à velha casa e ser totalmente desconhecido. E ser um estrangeiro em teu 

próprio país. Então, a gente assume que é estrangeiro. Eu sou estrangeiro em Buenos Aires, 

eu sou estrangeiro... Está emocionada, Nara, (risos) contei um tango e se emocionou. Não, 

eu assumi que vou  ser estrangeiro, estrangeiro em meu país e estrangeiro.... 

 

NB - Estrangeiro militante né, Mario? 

 

MH - Sem dúvida, tem muito para fazer ainda e brincar. É uma sensação complicada. Você 

volta a tua terra e se sente estrangeiro. 

 

JA - Acho que tá bom, que é um bom final, começamos com um tango e acabamos... 

 

MH - ...acabamos aqui com "La Casita de mis Viejos". 

 

NB - Eu acho que é um belo final também. Belo final não, que eu vou continuar com ele, 

mas um belo final da trajetória que eu acho bonita. Eu só gostaria de agradecer ao Mario 

esse tempo todo que ele ficou pacientemente dando esses depoimento para gente, e um 

pouco reticente da parte dele, e eu fiquei pensando hoje a certa altura que você jamais faria, 

eu acho, psicanálise né, Mario. 

 

MH - Lembrar a história sempre é bom, sempre volta a pegar um pouco mais de força. 

Realmente a capacidade profissional de vocês é incrível. Vocês fazem as pessoas falar do 

que a gente não quer falar. E eu quero agradecer a vocês, foi muito bom, muito bom, 
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contente de haver trabalhado e conversado com vocês e reencontrar-me com Jaime depois 

de muito tempo. 
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Data: 31/07/1987 

 

Fita 13 - Lado B 

 

NB - 7°. Entrevista, dia 31 de julho de 1987. Vamos dar continuidade ao trabalho de análise 

da experiência administrativa daqui da SAG. Mário, com a palavra. 

 

MH - Hoje vamos entrar na análise do interior da experiência da SAG. Na última entrevista, 

a gente analisou em termos gerais os aspectos macro da administração e como se chegou à 

intervenção dentro da reforma administrativa de abril de 86. E agora, vamos analisar como 

é que a gente encontrou a situação quando chegou à Superintendência de Administração. 

Para começar a gente estava falando dessa reforma administrativa, depois da Semana 

Santa. Da Presidência desceram essa quantidade de atos administrativos: a substituição do 

Superintendente e a nossa ida, minha e do Moreira, para a Superintendência. Esses atos 

administrativos saem na quinta-feira.vA posse do novo Superintendente ia acontecer 

segunda-feira pela manhã. Sexta-feira pela tarde, quando o Superintendente sai, a gente faz 

um ato e um discurso interno para o pessoal, na sala do lado da Superintendência. Quando 

ele vai embora, perto das quatro horas da tarde, todo o pessoal da administração sai nos 

corredores do Quinino e praticamente o ovaciona, bate palmas e faz ovação de apoio ao 

antigo Superintendente.vA sensação que tínhamos com Moreira era de que a gente entrava 

para transformar uma área que era totalmente hostil. A sensação que tínhamos era de entrar 

na jaula dos leões, mas não totalmente desprotegidos. Existia um apoio da Presidência, 

apoio de acima, mas não apoio embaixo, internamente. Inclusive, como decisão da 

Presidência, a gente discute como fazer o ato da posse  na 2a feira as 2 horas da tarde ou 

alguma coisa assim.vConvida-se todo o pessoal administrativo, e para dar-nos o apoio e a 

força necessária para começar a intervir, desce o Presidente e todos os Vice-presidentes, 

chefia de gabinete e vários diretores de unidades, dando o peso político para Moreira e para 

mim. E dado o conhecimento que a gente tinha daquela sexta-feira, que ele tinha sido 

ovacionado; decide-se que não vai haver nenhum tipo de discurso. Só o Arouca vai falar, 

para evitar que o cara conseguisse, novamente, manifestações de apoio do pessoal que ele 

tinha convocado, do pessoal mais adepto a ele. Antes da gente começar a análise 

situacional, enquanto pontos específicos das funções gerências, da característica; a gente 

queria expor a situação de quando assumimos a Superintendência: pesando que íamos ter 

uma quantidade de bloqueios internos, pela própria manifestação de adesão para o 

Superintendente anterior. É a impressão inicial quando a gente chega aí, naquela 2ª feira. 

 

MN - Eu gostaria de dizer também em relação a essa saída e entrada, que na burocracia 

essas coisas se dão mais ou menos assim. 0 fato de um chefe sair: ele é sempre, no momento 

de sair, o sujeito que morre, o defunto. Ele tem sempre essa qualidade por mais ou menos 

tempo. 0 grau é que varia um pouco. Essa coisa varia um pouco e aqui eu vi isso muito 

agudamente. Quer dizer, antes não se sabia que ele ia sair; ele estava fortalecido, então 

tinha um partido a favor do Ivanildo. No momento agudo da saída, todos estavam a favor 

dele e isso é muito comum em enterros, o defunto só tem qualidades. E a partir de que isso 

se concretiza, quer dizer, da chegada do novo dirigente também é comum na burocracia 

que rei morto, rei posto. Morreu o Rei! Viva o Rei! E também aqui isso se deu, mas só que 

os graus é que eram interessantes. Quando a gente assumiu realmente, tivemos uma adesão 



 

199 

 

 

P

A

G

E 

55 

pequena imediata. As adesões que permitiram o processo foram conquistadas, não foi o 

caminho pronto. Havia a necessidade de se cavar. Quer dizer, eu e Mário tivemos que 

cavar, cavar forte para conquistar adesões porque realmente foi difícil. Esse é um 

comentário que eu gostaria de fazer porque é uma coisa que passa na administração 

tranqüilamente. 

 

MH - Por que se dava essa adesão? 0 Superintendente anterior era realmente uma pessoa 

autoritária; com grande destrato e falta de respeito para com os profissionais. Só que ele 

tinha esse duplo jogo que falávamos os outros dias, de autoritarismo com clientelismo. Ele 

resolvia contratos de pessoas. A administração era a que tinha os salários mais altos de toda 

a Fundação, era a que tinha mais funções gratificadas de toda a Fundação. Ele, por um lado, 

era uma pessoa autoritária, destratava as pessoas, exigia determinadas coisas. Ele mandava 

chamar e as pessoas tinham que estar em 30 segundos. Apertava uma campainha e: "Manda 

chamar tal pessoa" e imediatamente a pessoa tinha que estar e dar resposta. E: "Você, em 

meia hora, vai fazer senão..." Fomos entendendo isso depois, a medida que as pessoas iam 

afrouxando e falando com a gente. Agora, por outro lado, tinha uma série de compensações: 

tinha a compensação de salário, tinha a compensação de gratificação, tinha 

compensações... 

 

MN - ... para resolver problemas financeiros em bancos, pistolão bastante forte para 

conseguir empréstimos para esses pequenos grupos. Quer dizer, se fez um grupo de apoio 

a ele. E esse pequeno grupo, além das gratificações, como disse Mário, além desses 

privilégio; fica, também, com a evidente facilidade de ter resolvido um problema 

financeiro, conseguir no banco, que tem agência aqui dentro, facilidades para os 

empréstimos. Ele tinha todo um jogo de sedução para aqueles que o interessavam, ao poder 

dele, esse poder fragmentário quanto à administração. 

 

MH - De todas aquelas coisas que a gente falou da organização sob o ponto de vista macro, 

aqui a caracterização é similar, só que com muito mais profundidade naquelas distorções, 

que a gente falava: de opacidade, de favores pessoais ,de autoritarismo, de centralização. 

Essa é uma característica  geral da Fundação Oswaldo Cruz, que na administração anterior 

tinha o ponto máximo de intensidade. Então, o que se colocava para a gente, inicialmente, 

com aquela proposta? A gente entrava com que proposta? A gente entrava com a proposta 

de transformar: da opacidade à transparência administrativa; de deshierarquização do 

pessoal e o destrato do pessoal à hierarquização dos profissionais; de um estilo autoritário 

e desrespeitoso a um estilo participativo nas decisões e nas discussões; de uma 

centralização exagerada a uma descentralização decisória a nível das unidades; de uma 

estrutura arcaica enquanto à adequação tecnológica, totalmente inadequada 

tecnologicamente, passar para uma área de tecnificação e adequação tecnológica da 

administração; de um modelo de informação não socializada - que tem a ver com a 

opacidade, com autoritarismo - passar para um sistema de socialização da informação; uma 

espécie de controle da comunidade sobre o uso ou aplicação do dinheiro público. Eu diria 

toda uma tarefa de mudar e transformar essa administração em uma administração mais 

eficiente, mais eficaz, mais democrática e mais participativa. E a gente chegava com esse 

discurso. Nos entramos o primeiro dia, aquela 2a. feira, e definimos com Moreira começar 

a chamar os distintos gerentes que vinham operando nas gerências, as pessoas de confiança. 
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NB - De confiança dele? 

 

MH - Pessoas que ele tinha designado como gerente. 

 

NB - Só ele saiu do Grupo? 

 

MH - Só ele saiu. 

 

MN - Porque a nossa proposta desde o inicio não passava por trazer uma equipe. Nós não 

tínhamos isso. Nos já falamos isso da outra vez e talvez seja importante recolocar agora: a 

nossa proposta era essa que Mário começou a falar, de chamar as gerências, os responsáveis 

pelos vários setores da administração e, ao nos informarmos, começarmos um processo de 

conquista dessas pessoas, de avaliação dessas pessoas e de conquista para a proposta. Isso 

a gente começa a fazer com essas entrevistas, que se dão a partir do primeiro dia em que a 

gente começa a trabalhar, a partir da 2a feira. 

 

MH - A Fundação tem os cargos da estrutura, os planos de cargos e salários, e tem uma 

gratificação de confiança por exercer a função de gerente. Praticamente todos os gerentes 

que a gente vai chamando isoladamente para conversar, todos eles tinham pronta e punham 

a nossa disposição a função de confiança. Que, por outro lado, não significava perda de 

dinheiro para eles porque por um ato da Presidência, depois do tempo que eles tinham 

exercido a função de confiança, incorporavam a gratificação de confiança ao salário. Quer 

dizer, que eles deixavam de cumprir. Perdiam uma pequena parcela; pegavam uma parcela 

substantiva  - 80% 90% da gratificação pela função - e queriam entregar as gerências. E a 

gente tentando convencê-los de que não tínhamos nenhuma proposta de mudar o pessoal 

entretanto fossem profissionais e técnicos que dessem resposta às necessidades da 

administração. Não os tínhamos avaliado ainda, isso ia se fazer dentro do próprio processo 

de trabalho. E a gente colocava um novo estilo, a mudança no estilo de administração, um 

estilo participativo, democrático, que a gente quer impor como idéia de administração. 

Obviamente, e acho que Moreira tem alguma coisa a falar sobre isso, naquelas 

administrações quando você muda um dirigente, o novo sempre vem com novas propostas 

e a burocracia tem uma permanência e uma passagem dessas novas propostas que depois 

não acontecem. Então, o ceticismo é mais ou menos generalizado. Ouvem você falar das 

transformações e respondem: "Pois é, pois é"  mas não acreditam, que isso vá acontecer; 

pensam que vai ser a mesma coisa de antes. Produz-se a mudança mas é uma mudança de 

forma, de pessoas e não na profundidade que a gente colocava. Por um lado, existia esse 

ceticismo generalizado. Por outro lado, existia uma coisa concreta: nem eu nem Moreira 

éramos administradores. Nós chegávamos de uma área, a Escola de Saúde Pública, área 

progressista, de oposição, com propostas alternativas, e éramos vistos pela administração 

central menos progressista, para qualificá-la dentro de todo o conjunto da Fundação 

Oswaldo Cruz, como pessoas com um discurso progressista e sem condições nem técnicas 

nem profissionais de executar ou operar aquelas coisas que estávamos falando. Então, o 

ceticismo era duplo, por um lado do discurso e, por outro, da origem das pessoas, de não 

sermos administradores com curriculum, com história de administração. 
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MN - E óbvio que isso tudo deve ter se passado. A gente só não pode caracterizar assim o 

tempo em que houve realmente uma rebelião. Mas deve ter se passado, entre o 

Superintendente que saía e os gerentes que permaneciam, essa análise das pessoas que 

estavam chegando. Quer dizer, a gente sentia, nas reuniões com os gerentes, uma grande 

ansiedade e até uma dificuldade grande de se colocarem para nós, na medida em que deve 

ter sido colocado que nós chegávamos com uma proposta de reformulação e que isso 

passava por trocas nas área dessas chefias. O chefe da contabilidade, José Carlos Santiago, 

estava de tal maneira ansioso e tenso que nós simplesmente resolvemos, depois de algumas 

tentativas de acalmá-lo e colocá-lo dentro da nossa realidade, dizer-lhe: "Você vai, volte 

amanhã para nós conversarmos"  tamanha era dificuldade que sentíamos de dialogar com 

o Zé Carlos. Isso se passava com todos os outros. Alguns até, se defendendo, falando 

excessivamente e o Zé Carlos com enorme dificuldade de se situar nos problemas 

específicos, técnicos da contabilidade, para dois administradores que estavam chegando 

com o intuito de demitir a todos e fazer uma grande limpeza, e que tinham - como disse o 

Mário - um discurso progressista, sem jamais terem tentado levar esse discurso para a 

prática diária, muitos menos em administração. Essa era a grande coisa, eu não garanto que 

houve uma reunião especifica, uma reunião em torno de uma mesa, mas eu garanto que 

isto foi passado de um a outro, em cadeia. É uma coisa que dificulta, dificultou bastante 

mas que nós esperávamos encontrar. Evidentemente há o fator interior. Quando a gente 

resolve assumir, quando Mário resolve assumir e a gente vem junto,  nós não conhecíamos 

quem estava e precisávamos ter algumas informações e tomamos, com alguns elementos 

da própria administração que tinham conquistado um grau de confiabilidade junto à 

Presidência, informações sobre os elementos que íamos encontrar. Então, já trazíamos 

alguns informes, nos quais a gente confiava, sobre qualidade, sobre lealdade, sobre eficácia 

e eficiência de algumas dessas direções, alguns se confirmaram, outros não. Nós já 

sabíamos algumas coisas em relação a esses funcionários, nós tivemos algumas 

informações. E a coisa fica difícil na medida em que você tenta levar uma proposta adiante 

e você quer levar com essas pessoas. A grande dificuldade é exatamente essa. A gente sabia 

de alguns, por exemplo: "Ah, o fulano entende bem, mas o fulano é fraco" E essa coisa foi 

toda colocada a nível do processo, e alguns se confirmaram outros não. 

 

MH - A gente está colocando o nosso ponto de credibilidade e de legitimidade  dentro da 

administração. Não éramos administradores; éramos suspeitos de ter um discurso 

progressista sem capacidade para operacionalizá-lo; éramos suspeitos de demitir pessoas 

ou tirar pessoas para trazer nossos amigos e montar uma organização, uma estrutura adita 

à Presidência. De fato existiam coisas que eram reais. Quer dizer, nós não entendíamos 

muito de administração, isso era uma realidade. Entendíamos sobre como intervir, como 

mudar, como transformar e como administrar uma mudança, mas não da técnica 

administrativa. Hoje não sabemos de técnica contável, porque o resto a gente aprendeu 

bem. 

 

MN - O resto até que a gente sabia. 

 

MH - O ponto era: como é que a gente se legitimava no trabalho? Estabelecemos grandes 

estratégias de mudança e existiam formas ou coisas imediatas, de curto prazo, que você 

tem que resolver. Nas primeiras discussões que tivemos, os dois solitários na mesa redonda, 
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dissemos:" A gente tem que legitimar-se como administrador, e para isso temos que ser 

eficientes ". Eu lembro que definimos com Moreira: "A primeira coisa que teve, acontecer 

aqui, dentro de um mês, é: ninguém tem que falar que na época de Ivanildo era melhor. 

Nós temos que aumentar a eficiência, a velocidade da administração". 

Selecionamos 2 ou 3 áreas críticas pelo excesso de burocracia. Uma delas era a de contratos 

de código civil. Os famosos contratos de código civil tinham uma série de passagens 

internas pela administração; entre eles tinha uma passagem pela assessoria jurídica. A gente 

examinou as distintas passagens que tinham dentro da administração e as achou totalmente 

desnecessárias; era uma rotina, que não tinha sentido. Uma vez definido pela assessoria 

jurídica o tipo de contrato, o resto dos contratos não tinham porque passar para serem 

examinados pela assessoria jurídica.  Eliminamos essa passagem e ganhamos uma semana 

de tempo no processamento dos contratos de código civil.  

O sistema de compras: uma vez feitas todas as compras, acabada a licitação, definido, 

passava pela Unidade de Controle Interno (UCI), para botar um carimbo e dizer que a 

licitação estava de acordo ao decreto-lei não sei quanto e que estava em regra. Só que não 

existia nenhuma norma de que isso devia ser feito pela Unidade Controle Interno. A pessoa 

que fazia isso na Unidade de Controle Interno era Amélia. Então, passa a Amélia para o 

setor e que examine o processo dentro do mesmo setor de compras. Eliminamos uma 

passagem desnecessária que demorava uma semana a mais para fazer tal coisa. 

 

MN - Não no final do processo e fazendo às vezes com que ele voltasse, mas no próprio 

processo, ela passa a se integrar no processo de compras. Se é que a manobra burocrática 

era necessária passa a ser feita pela Amélia, no momento certo, dentro do processo de 

compras e não numa unidade de controle interno depois que o processo já estava por algum 

tempo dando o que reclamar. Essa medida foi tomada agilizando o processo. 

 

MH - Quais são os pontos críticos a as grandes passagens ? Estou colocando dois deles e 

foram outros menores também. O outro era a quantidade de processos e a necessidade da 

velocidade da própria Superintendência. Então, organizamos tudo o que seria empenho e 

contabilidade na primeira hora da manhã; tudo o que seria tesouraria ao meio dia, hora de 

almoço. E definimos que nenhum processo ficava por mais de duas horas na 

Superintendência. Nenhum processo - acho que Moreira continua com a mesma prática - 

ficava por mais de 2 horas, do momento em que entrava até o momento em que saia. Quer 

dizer, acelerar a velocidade ao máximo; legitimar-se em eficiência. 

Por outro lado, existia outro fator nessa característica de organização centralizada: da 

pessoa que faz o favor. "Deixa comigo que eu vou resolver", era o estilo anterior. A gente 

passou a receber as pessoas com dificuldades para serem resolvidas diretamente na 

Superintendência, chamando as pessoas envolvidas na solução dos problemas. Então, 

qualquer problema que surgia, seja na área de pessoal, seja na área de compras, vinha o 

gerente de pessoal, vinha gerente de compras: "Senta aqui, como que se resolve isto?" Quer 

dizer a pessoa não saia da Superintendência sem uma proposta concreta de solução do 

problema colocado. Antes diziam:   "Deixa comigo que eu vou estudar". Hoje não:" Você 

tem um problema? Aguarda um minuto aqui. Senta na mesa, que desçam as pessoas 

responsáveis. Como se resolve o problema?". 

Simultaneamente, a gente ia pensando quais eram os pontos centrais da proposta. Como 

estratégia inicial, existia a nossa legitimação como pessoas que tinham capacidade e 
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eficiência para fazer operar a máquina. A gente não podia sentar-se e pensar - o Moreira 

falava de consertar o avião em vôo. A gente não podia dizer: "Nosso discurso é tal, nós 

vamos fazer a transformação daqui a 6 meses". Você tem que dar respostas imediatas no 

cotidiano, você tem que ser eficiente porque o Superintendente anterior, apesar de todas as 

características, era eficiente para aquelas coisas que ele queria fazer com eficiência. 

 

MN Agora, Mário, nesse trabalho, nessa conquista, nessa legitimação do poder pela 

competência , pela técnica; os antigos que tinham uma enorme desconfiança da nossa 

capacidade e poder decisão e de solução dos problemas, nos jogam o que a gente pode 

chamar de algumas 'bananas", algumas "cascas de banana".  

É muito comum para um burocrata antigo, um funcionário mais antigo, um administrador 

mais antigo -  quando falo burocrata é bom frisar que eu nunca falo burocrata no mau 

sentido, burocrata é o funcionário que trabalha com a burocracia , não é pejorativo - saber 

bem as rotinas. Ele saberia como dar uma solução àquele problema que ele tem ali na frente 

dele,  mas ele nos levava esse problema. E surpreendente para eles, as soluções eram 

sempre, sempre as mais adequadas.  

Muitas não eram aquelas que eles dariam se tomassem a decisão,  mas eles percebem depois 

que a lógica do raciocínio que a gente usava, levava sempre á decisão mais acertada. Se 

eles continuavam com a desconfiança quanto ao nosso saber específico, a gente começou 

a conquistar uma fama de sujeitos muito inteligentes. É por aí que a coisa se passa 

inicialmente. Nós éramos muito inteligentes, nós realmente continuávamos não 

entendendo nada de administração, mas éramos muito inteligentes. Isso eles passam a nos 

dizer um tempo depois. 

 

MH - Outra técnica que coloca o Moreira: obviamente a gente queria transformar uma série 

de coisas. E entre as propostas estava a transformação dos contratos de código civil em 

CLT. Uma característica da administração anterior em relação a esse tema era: "Não pode, 

não pode", sempre a interpretação da lei era contraria aos interesses da administração. Eu 

queria transformar os contratos de código civil em CLT, por que era contraditório para uma 

administração que fala em democracia e coalizão, ter dois grupos de pessoas: um que ganha 

mal, não tem direitos a seguridade social, que não tem férias, não tem décimo terceiro, não 

tem proteção da seguridade social, e outro grupo que tem. 

Nós pensávamos que tinha que ser transformado. "Não pode, porque a lei impede que isto 

seja feito, por isto por aquilo e pelo outro" essa era a resposta, permanente e constante a 

nível da Presidência, da administração anterior. Quando chegamos com Moreira dissemos: 

"Bom, este é um problema a ser resolvido". Imediatamente respondiam: " Não pode doutor, 

porque o decreto-lei dezenove mil e não sei quanto... não pode". Então:  "Traz o decreto 

lei". E aí, a gente começava a examinar: "Bom, mas aqui não diz o que você está falando"; 

"Ah, pois é, deve ser a quatro mil e trezentos....."; "Traz a quatro mil e trezentos. Aqui não 

está proibido isso. A gente está discutindo como pode fazer". Então, começaram a pensar 

diferente. A gente não se assustava. 

 

MN - Era muito fácil para o Superintendente anterior dizer a lei tal ou não dizer tal e ele 

interpretá-la sempre contra. Não havia um esforço de análise. Quando a gente inverte esse 

processo e passa a ser  primeiro a favor e depois tem que demostrar como, é um grande 

esforço. E aí é que a gente ganha essa fama da inteligência. Porque aí, a gente precisa 
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realmente racionar com eles, forçá-los a pensar diferente do que eles pensavam antes. E a 

gente ganha. Voltando ao exemplo que o Mário estava usando do contrato civil. Era uma 

questão grave na administração; era uma questão de mais de 500 funcionários, num 

universo de mil e quinhentos, mil e quatrocentos, nós tínhamos 500 - em torno de um terço 

- numa situação irregular que não podia ser regularizada, nos mostrando vários decretos de 

leis, e alguns diziam isso mesmo. Só que era o texto frio. E nós tínhamos que analisá-lo, e 

nós queríamos analisar aquele texto casado com outro, e aquele casado dentro da nossa 

situação, e a nossa situação comparada com outras. Quer dizer, esta coisa muito mais 

complexa do que o raciocínio puro e simples de ler: "Não pode haver contrato de sei lá o 

que";  e repetir: "Não, não pode haver". Quando a gente começa a pensar diferente, 

realmente chama a atenção. E eles levam tempo para pensar diferente. A gente pode pegar 

como marco que apenas agora, talvez, a gente tenha pessoas que já pensam diferente: 

primeiro, a favor da instituição, dos funcionários,  para depois ver aquilo que realmente a 

lei corta. 

 

MH - Veja uma coisa, nosso raciocínio era muito simples: tinha um decreto - lei que proibia 

contratações. Nós estávamos vulnerando o decreto-lei que proíbe as contratações porque 

de fato estávamos contratando via código civil, porque não se podia incorporar pessoal. Só 

que contratando código civil estávamos vulnerando uma lei maior: a lei da Consolidação 

das Leis do Trabalho, a CLT. Então, falamos: "Estamos vulnerando duas leis. Estamos 

vulnerando uma que é básica da relação trabalhista e outra que é um decreto que proíbe as 

contratações. Vulnerar por vulnerar, vamos vulnerar uma delas que é a que proíbe as 

contratações. Vamos encontrar a forma de fazer uma apresentação para rediscutir isto. 

Porque não tem sentido que o Estado e a Fundação se expandam para fazer projetos, onde 

estão colocados recursos para pessoal, e que não possa contratar pessoal. Pelo tanto não 

podemos fazer os projetos. É uma irracionalidade. Então, vamos discutir a racionalidade 

disto”. Aí,  de repente encontra dentro do decreto, que um outro decreto subsidiário abre a 

possibilidade de contratar naqueles projetos concretos com objetivos e recursos 

específicos. Só que essa análise da lei parte  de nossa postura de que isso está errado e tem 

que ser questionado. Em princípio, a gente não aceita a leitura fria destas leis, vamos 

começar a discutir. Não pode ser tão irracional a administração. 

 

SB - Vocês colocaram uma questão que tem a ver com relacionamento entre direção e 

gerência. 

 

Fita 14 - Lado A 

 

SB - É evidente uma mudança de relacionamento entre os níveis de direção e o nível de 

gerência na área de Superintendência. Vocês relataram que esse relacionamento era 

anteriormente baseado num esquema de troca de favores sustentado por um mecanismo de 

incentivo fundamentalmente de caráter econômico. A contrapartida disso é o novo estilo, 

o novo modo de relacionamento entre essas instâncias de direção e gerência. Bom, vocês 

colocaram essa questão de abertura em termos de participação e de uma certa legitimidade 

conseguida na base de credito, em função de qualidades intelectuais. O pessoal começou a 

perceber que eram pessoas inteligentes. Muito bem, mas na minha interpretação esta 

situação não esclarece totalmente esse novo estilo, na medida que não fica claro se houve 
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ou não uma perda desses mecanismos de troca e favores em função desses gerentes 

perderem o incentivo econômico que tradicionalmente vinha sendo utilizado. Eu imagino 

que a nova gestão não teria utilizado a mesma dinâmica, certo? Então, não sei se só através 

de participação e desse novo respeito intelectual aos novos dirigentes se dá a mudança no 

relacionamento entre essas 2 instâncias. Não sei se está claro. 

 

MH - Sim, esta claro. Eu vou começar, depois passo a palavra para Moreira. Que acontece? 

Simultaneamente, enquanto fazemos isso na primeira semana, a gente tinha alguns focos 

de incompetência e de resistência maior em algumas gerências, identificadas com essas 

informações prévias, sobre as quais Moreira havia falado. Como era a estrutura 

organizacional? Para concentrar o poder, toda estrutura organizacional era fragmentada. 

Existiam 9 gerências: uma gerência de comunicações, que era toda a parte de protocolo e 

seguimento dos processos; uma gerência de contabilidade; uma gerência de tesouraria; uma 

gerência de compras; uma gerência de exportação e importação; uma gerência de custos; 

uma gerência de apoio reprográfico; uma gerência de cargos e salários; uma gerência de 

administração de pessoal; e um serviço de processamento de dados - uma gerência de 

processamento de dados. Além de que, existam nas unidades administrativas que 

dependiam da administração central. O que foi que a gente fez, simultaneamente, nesse 

processo de intervenção? O primeiro passo foi eliminar algumas gerências. A gerência de 

custos não tinha sentido, foi eliminada. A gerência de comunicação foi rebaixada 

informalmente de gerência. Então, ficamos com alguns gerentes que formavam o conselho 

de discussão da Superintendência e que participavam numa reunião semanal. Eram os da 

gerência de contabilidade, tesouraria, orçamento - tinha passado da Suplan para a SAG - 

do departamento de recursos humanos, que juntava as gerências de pessoal e de cargos e 

salários, o serviço de processamento de dados, a gerência de apoio reprográfico e a 

secretaria geral. Isso era de rotina, reuniões todas as quartas-feiras às 14:00 horas. 

 

SB - Ou seja, houve efetivamente uma mudança de estrutura organizacional? 

 

MH - Sim, houve uma mudança de estrutura organizacional. Não se mudaram as pessoas. 

Só que, a gerência de custos foi extinta. A gerência de comunicação foi colocada sob a 

gerência de serviços. A gerência de exportação e importação sob a gerência da SECOM; 

ou seja, uma secretaria geral que tinha a ver com toda a parte da chefia de gabinete da 

administração devia depender do protocolo na informação e circulação de processos. 

Fizemos uma muito rápida redistribuição grosseira, deixando as mesmas pessoas nas 

mesmas áreas e se instalou essa reunião semanal de discussão. Nas primeiras semanas as 

únicas pessoas que falavam eram Moreira e eu, porque ninguém tinha prática de falar. Eles 

não se animavam a falar. Tinham medo de falar. Não sabiam o que fazia o cara do lado. 

 

NB - As pessoas que compareciam eram só os gerentes? 

 

MH - Todos os gerentes, os seis gerentes. Eu falava e passava a peteca para o Moreira. 

Moreira falava e passava a peteca para mim. Os dois falávamos e todo mundo nos ouvia 

sem falar. Não é só a formalidade de criar um grupo. Você fala de um espírito participativo, 

porque a gente falava: "Queremos críticas, criatividade, participação''. Aquele discurso que 

a gente tinha quando conversávamos individualmente com os gerentes: "Vamos começar 
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a nos reunir, a discutir". Só que, começar a discutir não significava começar a participar. 

Tinham reticências, receios de falar, de se abrir. Como vai se conquistando isso? Primeiro, 

a partir das reuniões e segundo, a partir das decisões no micro, no cotidiano. Isso 

significava que, em cada decisão a gente guardava coerência com o que estava propondo 

como discurso. Por exemplo, me lembrei do caso de José Carlos Santiago. Dessa reticência 

de Zé Carlos, desses nervos, dessa coisa de não falar e de não fazer críticas; apesar de que 

falávamos nas reuniões que nós queríamos estimular, criar, participar, pensar. Um dia ele 

trás uma série de processos. Quando estou assinando os empenhos ele fala num momento, 

um pouco agressivamente:  "Doutor, você falou para a gente fazer críticas. Aqui tem um 

processo de uma pessoa que esta contratada em código civil e lhe aumentaram o salário. 

Então a gente fica agressiva porque código civil ganha mais que as pessoas ...". Eu peguei 

o processo e realmente ele tinha razão. Era uma pessoa que tinha um contrato e que na 

Presidência tinham aceitado duplicar seu salário sem enquadrá-la no plano de cargos e 

salários, quando nenhum salário duplicava. Então peguei o processo: "Deixa esse processo 

comigo". No dia seguinte fomos com o Moreira à Presidência, falamos com Arouca:  

"Arouca, queremos discutir com você. Achamos que este processo está errado - demos as 

justificativas de porque estava errado - e a gente pede que  seja revisada tua decisão de 

contratar essa pessoa por mais do dobro do salário. Nossa proposta é de contratá-la com tal 

salário" que era o aumento geral que tinha sido dado a todo mundo. Arouca aceitou: "Tem 

razão, está errado, aceito". E voltou  atrás. No dia seguinte chamei o Zé Carlos:  "Zé Carlos, 

ontem você fez uma crítica. O Presidente acaba de decidir que não vai ser feito assim e tua 

crítica significa mudança na proposta de contrato. Vai e refaz o empenho, porque isso, não 

vai ser feito assim. Te agradeço por ter indicado o processo errado". A cabeça do Zé Carlos 

não entendia nada. Como o Presidente da Fundação Oswaldo Cruz ia voltar para atrás numa  

decisão, porque um gerentezinho da administração falava que o processo estava errado? 

Essas coisa a gente foi conquistando a nível cotidiano. 

 

MN - Mário, eu queria falar um pouquinho sobre essas reuniões de 4ª feira. Esse, realmente, 

é o grande foco que nos permite socializar, democratizar todo o processo. É aí que começa 

realmente toda a mudança. E é palpável nessa coisa inicial deles não falarem. Nas primeiras 

reuniões, falávamos eu e Mário. E a gente sempre colocava que essas reuniões deveriam 

se repetir nos ambientes de trabalho deles. Quer dizer, não adiantaria nada a gente ter uma 

reunião de gerências, se aquelas informações, se aqueles detalhes, se aquelas decisões não 

fossem colocadas também a nível de cada um, nas suas próprias sessões. E a gente não 

consegue que isso aconteça; eles não tinham realmente experiência para levar esses 

problemas para o coletivo deles, o interno deles. Então, como é que essa coisa se dá, um 

pouco mais à frente? Um pouco mais à frente começam a aparecer problemas de relação 

no trabalho. As coisas não acontecem com a velocidade que a gente gostaria. 

Comunicações de que há problemas de processos que levam muito tempo parados. E aí, a 

gente tem outras reclamações: um pessoal que tem isso, pessoal que tem aquilo. Aí 

começamos a ir nos mesmos lugares e discutir a própria organização do trabalho com o 

chefe e os chefiados. Saímos para uma outra etapa que não é só da inteligência inicial deles. 

Eles começam a ver que a gente também entendia de pessoal, entendia de material, entendia 

de organização de serviços. E aí, o processo se dá com mais facilidade. Isso que Susana 

perguntava, as coisas são processuais e gradualísticas assim colocadas. Os coletivos é que 

nos dão legitimidade. A discussão aberta de todos os problemas - esse exemplo que o Mário 
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contou do Zé Carlos - se dá em outros níveis sempre colocada abertamente. Uma despesa 

que se julga empenhada, sempre é analisada: por que é mal empenhada? Não eu e Mário 

atrás de uma mesa, mas discutindo com eles. Uma promoção de um funcionário no lugar, 

numa lista de promoções, deve passar pelo consenso. 

 

MH - Veja as promoções do ano 86, é típico isso. As promoções eram decididas pelo 

Superintendente. Ele decidia quem promovia, se promovia amigos, de quem ia fazer a 

promoção. Todo ano tem uma promoção na Fundação de vinte por cento dos funcionários. 

Cada dois anos o funcionário pode ser promovido. Quem foi promovido um ano não pode 

ser promovido no ano subsequente. Então eu falei: "Não. Vai ser o coletivo quem vai 

decidir a promoção. Cada grupo de cada setor - o gerente com os funcionários - vai discutir 

quem vai ser promovido. Nem Moreira nem eu fazemos promoções". Eles começaram a 

discutir e fizeram a proposta de promoções. Aí, surgem as sobras das promoções por 

setores, dependendo da quantidade de pessoas se dão determinadas cotas. Eles decidiram 

sobre aqueles que iam ser promovidos, ficaram as sobras. Ficaram de 5 ou 6 vagas para ver 

quem ira ser promovido. Inclusive, quem comandou esse processo foi Moreira Nunes. Aí 

vinham as pressões:  "Doutor, o que vai fazer com as sobras? Dá  para João, para Pedro" 

cada um tinha o seu candidato. "Não, agora vocês vão decidir em conjunto quem vai ser 

promovido". Juntamos todos os gerentes e se fez o primeiro processo eleitoral, para definir 

entre eles quem eram as pessoas a serem promovidas. Eles tinham seus candidatos, aqueles 

que eles achavam que eram os melhores; e esses eram colocados em um quadro. Depois, 

todas as pessoas colocavam seus candidatos pelas gerências e depois todos os gerentes 

votavam e decidiam quem seria. Se contavam os votos. Todo mundo conhecia mais ou 

menos todas as pessoas. E isso, eu lembro que não estava presente, acabou com todo mundo 

batendo palmas. 

 

MN - Num clima de emoção. Porque na verdade, os primeiros eleitos, os segundo e 

terceiros colocados, eram aqueles que todos eles gostariam realmente de ver promovidos. 

Embora alguns não fossem evidentemente da sessão de um ou de outro. Como se dá um 

processo eleitoral? Quer dizer, a proposta é um processo eleitoral e não um processo de 

discussão desgastante em que  "vai o fulano, ou vai o beltrano". E que aí o Superintendente, 

no final, acabava dizendo: "Eu decido" e acabava decidindo. Então, a gente faz um 

processo de discussão: como vai se dar? Quando se decide que vai ser eleitoralmente, é um 

processo tirado da própria mesa de discussão. Não foi chegando lá e  "vamos eleger. Não, 

não vamos eleger. Vamos discutir como vamos fazer a utilização dessas 5 ou 6 vagas de 

excesso". E se chegar à conclusão que esse processo tem que ser eleitoral, então cada um 

vota. 

 

NB - Vocês sugeriram, deram alguma sugestão em algum momento desse processo 

eleitoral ou não? 

 

MH - Não, nos colocamos opções. 

 

MN - Na discussão fica óbvio que tem que ser dado assim, não ha uma saída pra isso. Essa 

experiência é tão importante, aí vale a pena dizer, que no ano seguinte a gente transforma 

isso num processo geral da Fundação Oswaldo Cruz. Quer dizer, a gente tem um projeto 
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de Departamento de Recursos Humanos (DRH) para fazer com que as promoções do ano 

de 86 sejam feitas eleitoralmente pelos pares de cada possível candidato nos seus lugares 

de trabalho. 

 

MH - Não sei se está ficando clara uma coisa que eu quero dar ênfase. Você tem um 

discurso. Agora, como você o implementa no cotidiano, nas micro-decisões de cada uma 

das coisas, em que a tendência natural é vulnerar o discurso? Nas discussões com Moreira, 

pensávamos que a legitimidade e a mudança vai passar por repassar, que realmente esse é 

o estilo gerencial. O que acontece com as pessoas? Quando você tem um estilo, isso se 

repassa. Tem o poder centralizado numa pessoa, depois tem os micro-poderes dentro de 

cada área. Quem é que detém o conhecimento? Quem é que fala com a autoridade? Quem 

é que tem hierarquia para falar? Esse desrespeito do Superintendente para com os gerentes 

se passava da mesma forma dos gerentes para os chefes de setor, e os chefes de setor para 

os funcionários, compreende? Isto é era uma coisa que permeava toda a instituição, 

permeava toda a organização. Então, você tinha que ir convencendo-os de início, e eles 

mudaram em relação a nós. Mas para baixo, eles continuaram com a mesma prática, porque 

eles detinham também o micro-poder. Eles eram os que podiam dar respostas as nossas 

perguntas. Isso se reproduzia dentro da organização como uma imagem de espelho, era 

exatamente igual. O Superintendente em relação com tais, tais em relação com os 

subordinados, e os subordinados com os subordinados, até chegar ao último. Como a gente 

quebrava isso? Oswaldo Guerreiro, uma das pessoas com estrutura militarista - com família 

militar - chefe de administração de pessoal pensava que era um problema de hierarquia, de 

mando. Ele, aos três ou quatro meses, dizia:  "Eu nunca pensei que se podia administrar 

com participação". Ele se sentia obrigado a contar a história de sua família, que tinha 

formação militar. Sempre pensou que administração era um problema de hierarquias. 

Então, como a gente podia ser eficiente na gestão sem deixar de respeitar as pessoas, dar 

opinião? Era incompatível. Para muitos deles era perder a hierarquia. Se eu não mando 

perco a hierarquia. A gente sentava para discutir, com eles, que a hierarquia não estava 

dada na capacidade de mando senão na competência que tinham as pessoas e no 

conhecimento e envolvimento que tinham com o trabalho. A gente não mandava neles, os 

respeitava: "Tenho tal problema. Você tem que resolver"; "Mas doutor...”; "Você é o 

gerente, se você não pode resolver o problema vai ter esta instância, mas você vai ter que 

resolver o problema em tua gerência". A gente lhes dá competência, responsabilidade para 

fazerem as coisas. A gente tem o quê? A coordenação, a discussão do conjunto. Aquelas 

coisa que não estão operando, os problemas, vamos discutir em conjunto. A cabeça das 

pessoas não conheciam outra forma de administração diferente. E a gente estava fazendo 

uma prática, não sabia que enquanto podia ser eficiente, ao mesmo tempo, levava a esse 

tipo de mudança na forma de estilo gerencial, no tipo das relações de trabalho. 

 

SB - Moreira tocou agora num ponto que acho bem importante. De como essa participação, 

que foi promovida a nível da direção em relação com o nível gerencial, se desloca a outras 

instâncias de trabalho dentro da organização. De como os gerentes por sua vez são 

impulsados a darem diversos graus de participação dentro das suas equipes de trabalho. 

Acho que essa é uma questão muito importante, porque em muitos casos descentralização 

acaba nesse segundo nível e daí pra frente continuam as práticas centralizadas autoritárias. 
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É um pouco, também, a história da regionalização dos sistemas de saúde. Nós todos 

vivemos experiências diferentes onde, desde um nível central ao nível regional, há um 

deslocamento de poderes e de responsabilidades que porém não passa daí; e não passa do 

nível regional a nível local. Parece que neste caso essa transmissão, pelo menos da intenção 

de abrir canais de participação, se deu nas diversas instâncias. Agora, há aqui, obviamente 

implícita, uma mudança também no sistema de comunicação dentro da organização. Vocês 

mencionaram, dentro da nova dinâmica, a realização de reuniões periódicas com toda a 

equipe de trabalho. Talvez, valesse a pena perguntar se houve alguns outros mecanismos 

para aumentar essas comunicações, por sua vez necessárias para lograr uma maior 

participação, além dessa comunicação oral pelos encontros semanais? 

 

MH - Só uma coisa para complementar o que Moreira tinha falado em relação às reuniões. 

Nós criamos uma sala de reuniões ao lado da Superintendência. Nas primeiras semanas, só 

era ocupada 4ª feira. Depois começamos a ver que isso não acontecia; e começamos a juntar 

nessa sala aquelas áreas que não discutiam. Um mês depois, praticamente, a sala ficava 

ocupada todos os dias. Tinha reunião da gerência de contabilidade, reunião da tesouraria, 

reunião da comunicação, reunião do departamento de recursos humanos. A nossa 

intervenção, chamando as pessoas e começando o processo - avançando no processo de 

participação - significou um período de tempo até que eles começaram a operar. Agora, 

Susana, na tua pergunta com respeito a outros mecanismos de comunicação, em que sentido 

você está falando? 

 

SB - Mecanismo formal, informal, relatórios, boletins, colocar informações no... 

 

MH - Não, não, não. 

 

MN - Não, veja bem. A gente nem tinha tempo de pensar em formalizar algumas das ações. 

A gente trabalhava com o cotidiano tentando preparar as pessoas para nossa proposta. Quer 

dizer, nunca foi proposta do Mário, nem minha fazer funcionar melhor o que iria funcionar. 

Nós sabíamos e tínhamos isso claro: nós íamos fazer funcionar diferente. Agora, para fazer 

funcionar diferente, a gente precisava fazer funcionar. O que funcionava bem continuar a 

funcionar bem, ou se possível melhor. Aquilo que não funcionava bem passar a funcionar 

bem. Isto é, a gente precisava conquistar as pessoas para o projeto de reformulação que vai 

ocorrer mais à frente, meses mais à frente. Então não havia - eu particularmente não 

acredito muito - essa coisa de estar se formalizando e, a cada passo, ter que montar um 

projeto ou um organograma ou um fluxograma. Eu prefiro trabalhar com um autor, que eu 

não vou citar o nome por que não gosto dele, mas que fala em humanogramas. E eu prefiro 

trabalhar com  humanogramas. É exatamente isto. Quer dizer, nós tínhamos essa relação 

semanal e conjunta, mas nós tínhamos relações diárias, horárias e a cada momento. Como 

o Mário diz, nós não queríamos um processo em cima da nossa mesa nem por duas horas. 

Está implícito nisso  que nós tomávamos decisões no cotidiano antes de 2 horas. Quer dizer, 

que tudo era decidido. Fosse um processo formalizado ou não formalizado, a decisão que 

precisava ser tomada era tomada ali imediatamente. Havia esse mecanismo diário. A gente 

diariamente falava com o Zé Carlos - uma vez, dez vezes, vinte vezes, sei lá quantas vezes 

- com o Luiz Antonio, com Silvina, com Washington. Com todas essas figuras importantes 

a gente falava todo dia, toda hora; a cada momento que aparecia um problema ou aparecia 
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uma demanda especifica para orçamento, para material, era ali que a gente tomava a 

decisão. Quer dizer, isto não estava formalizado num fluxo novo e moderno de papeis. Mas 

isso estava claro na nossa cabeça, era preciso fazer rápido e bem feito. 

 

MH - São duas coisas Susana. A gente tinha uma proposta que era o eixo central da 

transformação. A gente não queria formalizar demasiado as coisas, porque iam mudar 

substantivamente através do projeto de informatização, de adequação tecnológica de 

informatização. Esse era o ponto central da transformação, que ia entrar no segundo 

semestre do ano, a partir de julho. 

 

NB - Antes de você chegar aí, eu queria te perguntar uma coisa. Como é que vocês 

conseguiram romper essa barreira do segundo escalão para baixo? O que está me parecendo 

é que vocês apostaram na capacidade que vocês tinham cotidianamente de persuasão, de 

conversar com as pessoas, não só com os gerentes. Mário, você falou num certo momento, 

numas reuniões com os funcionários em geral. Vocês passaram a fazer isso? 

 

MN - Passamos a discutir o processo de divisão do trabalho. Quando o problema era aí e 

era trazido para nós tomarmos uma decisão, a gente sempre dizia: "Não, vamos fazer uma 

reunião com o grupo todo. Se não está acontecendo bem, se o processo esta retido e o fluxo 

do processo no protocolo está lento vamos discutir isto com o grupo todo. Não vamos fazer 

isso eu e você -eu e o chefe do protocolo. Não. Vamos discutir". Eu acho até que já contei 

esse caso específico do protocolo na outra gravação: a discussão do processo de trabalho 

levou à retirada de um rapaz, por eles mesmos, porque era um sujeito detalhista, 

perfeccionista, que detinha o processo porque ficava analisando a carta, o endereçamento, 

um tempo enorme. Esse rapaz sai por decisão deles mesmos; eles chagam à conclusão que 

ele, num processo que tinha que ser rápido, era muito detalhista, fazia listagens próprias. 

Então, quando a gente vai aos locais e discute o processo de trabalho com todos os 

funcionários, e não mais só com os chefes, também é uma mudança séria da conduta. É a 

maneira pela qual a gente consegue passar isso para todos os funcionários, no próprio local 

e em cima da própria problemática. 

 

MH - Tem anedotas que eram do próprio estilo. O Superintendente anterior, Ivanildo, 

apertava uma campainha  e mandava chamar. Nós saíamos, íamos ao local. Quando tinha 

um problema de orçamento, eu pegava o programa e ia discutir com os funcionários: "Aqui 

tem um problema, como pode ser resolvido?" A primeira vez que eu sai tinha um envelope 

com um problema de orçamento. Eu estava indo para a Presidência, peguei o envelope e 

fui direto ao 3° andar para falar com os funcionários. Sentei-me numa mesa, e disse: "Tem 

um problema aqui". No dia seguinte era: "O Superintendente veio falar na sala das pessoas 

e discutir um problema na sala de trabalho". Era uma prática inédita. Uma coisa que não 

se encaixava na cabeça das pessoas. Ou seja, a gente mudava todos os estilos, todas as 

praticas; não deliberadamente, se não pelo próprio estilo de trabalho docente. Então, a 

gente ia falar com as pessoas e ia discutir o problema. De repente: "Quem é Jorge?  Vem 

aqui. Como é que é isto?" E a gente se sentava no lugar de trabalho das pessoas. O 

Superintendente não se expõe a isso. O Superintendente chama, ordena e manda. No dia 

seguinte, ou dias depois, era: "O Superintendente e o Moreira vão aos lugares de trabalho 

discutir com as pessoas os problemas que eles tem, em vez de mandar chamar as pessoas". 
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Estou falando de detalhes de coisas menores; todas essas coisas menores vão compondo 

um quadro. Não é a grande coisa. É uma proposta de como você atua e como você age nas 

pequenas coisas. 

 

MN - Que acontecia, por exemplo, quando aparecia um problema de compra de material 

no método anterior? Se aparecia uma dificuldade na compra do material, o elemento do 

SECOM - como se chamava naquela altura - vinha ao Superintendente. E o 

Superintendente tinha a fórmula para resolver aquilo. O que é que ele fazia? Para reforçar 

seu poder e seu prestígio, ele entrava em contato com a pessoa que estava requisitando, 

portanto que tinha um problema, e ia oferecer a solução para essa pessoa. Portanto ele se 

reforçava enquanto poder. O que é que nos fazíamos? Se havia algum problema de material, 

e se a solução era evidente e colocada pelo chefe do SECOM, o chefe do SECOM ou 

resolvia sem precisar falar com quem estava requisitando ou se precisava falar com o chefe 

que estava requisitando, ele falava. Quer dizer, a nossa legitimação para o restante, para o 

externo, não passa por essas coisas pequenas; mas o fortalecimento das chefias internas da 

SAG também passa por aí: quando eles começam a ter acesso, a falar com os vice-

presidentes, com o vice-presidente de recursos humanos. Eles começam a resolver, na área 

específica deles, os problemas que eles sabiam colocar muito melhor do que eu. 

 

MH - Eles, no início: "Doutor, eu tenho que falar para Brasília, você me autoriza?"; "Eu 

autorizo, se você tem que falar por razões de serviço, você fala". As relações externas com 

o Ministério e outras agências eram feitas só por Ivanildo. "Não, é da tua área específica? 

Então chama, não tem que pedir autorização, fala direto". E depois, de fato, ninguém mais 

pedia autorização. Eles ligam diretamente. Mas, no princípio, solicitavam a autorização. 

 

MN - Quer dizer, quando eu digo que a gente nunca colocou isso enquanto normas, isso 

foi acontecendo, é porque isto realmente está na cultura minha e do Mário. Jamais 

precisamos colocar isso em rotinas e normas, porque é assim que eu dirigi o hospital, que 

eu dirigi postos e que eu vou dirigir daqui há algum tempo uma fábrica de pregos. 

 

MH - Susana, que acontece com esta questão da formalização, das normas? Seria o ponto 

para entrar agora porque tem a ver com tua pergunta. Seria entrar um pouco mais na coisa 

técnica. Estamos falando do estudo gerencial, fundamentalmente, de como se tomavam as 

decisões, a participação e mudança do estilo da dinâmica das relações. Dada essa proposta, 

não significa que seja a única. A gente, 20 dias depois de assumir, decide descentralizar as 

decisões. Existiam coisas concretas além dessa diferença de estilo, dessa mudança do estilo 

gerencial. Quando eu cheguei, em janeiro de 85, não se podia descentralizar porque as 

unidades não tinham capacidade para gerenciar ou para tomar decisões. Com Moreira, o 

30 de abril fechamos a contabilidade, analisamos qual era a situação orçamentária... 

 

Fita 14 - Lado B 

 

MH - ... e descentralizamos as decisões de fato, no dia 30 de abril. Isso significou a 

mudança na forma como se tornavam as decisões dentro da Superintendência. Previamente, 

a SUPLAN tinha contratado um grupo de São Paulo especialista na área de administração 

- o grupo PACTO - para ascultar as necessidades a nível das unidades. Todo um processo 
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de descentralização que passava por reuniões de grupo; toda uma metodologia já conhecida 

na área de administração de quais são as necessidades, quais são as atividades a 

desenvolver, quais são as pessoas, fazer discussões. Para depois criar as pré-condições  - 

era um projeto de um ano - entre a adequação tecnológica, recursos necessários, 

capacitação de pessoal, contratação de pessoal. Para chegar no fim e dizer: "Agora estão 

dadas as condições para descentralizar". Outro dia falávamos de alterar as seqüências, 

seguir as lógicas mas alterar as seqüências. Aí, a gente decidiu criar o fato e descentralizar 

e depois ajustar as condições para que as unidades estivessem em condições de acompanhar 

essa descentralização. A gente podia pensar que corria o risco de fracassar. Agora, qual é 

o risco calculado de criar o fato e depois criar as pré-condições? A gente descentralizava 

realmente o poder decisório, mas não descentralizava os processos. Os processos 

continuavam sendo feitos a nível da administração central. Agora, a decisão com respeito 

a orçamento, de quem decidia o que comprar na licitação, quem autorizava a compra e 

quem homologava a licitação era da unidade. Qual seria o risco disso? De, realmente, não 

operando, voltar a centralizar porque não viabilizava o processo. Não sei se está claro o 

que estou colocando? Porque a gente decidia sobre os fatos que a gente controlava; para 

não ser um fato político ou um fato que virasse uma necessidade posterior, sem pensar nas 

possibilidades de voltar para trás e de não afetar a administração no seu conjunto. Este é 

um processo que demora três ou quatro meses, vamos convencendo, avançando, 

participando. Ou seja, a gente vai tomando decisões: aumentar a eficiência e, por outro 

lado, descentralizar, que era uma proposta fundamental. A gente não podia aguardar um 

ano para descentralizar. E simultaneamente, íamos trabalhando as coisas de fundo. 

Enquanto ia-se fazendo a participação, ia-se aumentando a eficiência; se descentralizava, 

tentando transformar aquela administração, numa administração que fosse transparente.  

A transparência não está dada só pela participação. A transparência está dada pela 

informação; a transparência está dada pelas normas claras e concretas de como se procede. 

Então, o ponto estratégico era a informatização da Superintendência. Por outro lado, a 

gente fez uns ajustes na organização e uma forma de operação informal. A gente entendia 

que a informatização ia alterar a própria forma da estrutura organizacional da 

superintendência. Por isso, a gente não pensou nunca em fazer uma estrutura e definir 

normas; nem pensou em fazer uma análise dos processos internos e lograr uma maior 

eficiência, através da aplicação de técnicas de organização e método. Porque isso 

significava um preço muito desgastante, já que íamos entrar necessariamente na 

informatização no 2° semestre. Deixamos que a informatização fosse o eixo da redefinição 

da estrutura. A estrutura como conseqüência de uma nova forma organizacional; e não uma 

estrutura a priori do que nós pensamos que deveria ser a organização. Outro ponto era não 

começar a entrar em profundidade nos processos, porque não nos interessava melhorar o 

que estava acontecendo. Íamos transformar o que estava acontecendo. Nos só intervimos 

naquelas áreas com o objetivo claro de ter mais eficiência a curto prazo. Então, fizemos 

aqueles pequenos ajustes para aumentar a nossa eficiência de operação, mas não para 

transformar o funcionamento de todo o sistema. Existiam superposições, existiam coisas 

desnecessárias, e a gente sabia disso. Mas não vamos entrar nisso agora porque vai ser 

produto de uma intervenção muito mais profunda: a adequação tecnológica através do 

processo de informatização. 
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MN - Eu acho, Mário, que talvez fosse interessante a gente, já que citamos os nossos êxitos 

e a conduta, começar a falar dos nossos fracassos. Assim humaniza um pouco o nosso 

relato. A gente teve um fracasso que foi o DRH. A gente chega e encontra recursos 

humanos que aparentemente estava montada para ser uma gerência de recursos humanos  - 

um departamento de recursos humanos - e que, na realidade, funciona apenas como um 

departamento de pessoal. Quer dizer, trabalha apenas com cadastro de pessoal, feitura das 

folhas de pagamento, controle de freqüência; mas que não tem nenhum enfoque além disto. 

Quer dizer, as coisas não passam nunca por programação, desenvolvimento de recursos 

humanos, por interferência de técnicos de recursos humanos em todo o processo de 

adequação das pessoas aos locais de trabalho. Isto não existia. Existiam técnicos bons, 

trabalhando bem, mas eles não estavam voltados para essa questão. E a gente identifica 

isso, foi até fácil de identificar. A gente começa a trabalhar, com essa gerência, então, como 

trabalha com todas as outras gerências, de orçamento, de material, de contabilidade. A 

gente vê que não tem resposta, num processo que as coisas não acontecem e a gente resolve 

fazer uma troca. A gente identifica que era um problema de personalidade do gerente, e a 

gente acha, então, que a solução é a troca da chefia, da gerência. E escolhemos outra chefia. 

 

MH - Estava na chefia uma pessoa com alta qualificação em metodologia docente e em 

educação, um técnico de educação. A gente rediscutiu, com ele: que ele não era um bom 

gerente de recursos humanos e que sua formação profissional estava muito mais na área de 

educação. Consegue-se passar esse gerente para o lugar em que ele deveria ter estado 

sempre, o Politécnico. E, então, temos que fazer uma substituição. 

 

MN - Então, analisamos entre nós, como é que poderíamos fazer essa substituição para 

implementar os avanços também em recursos humanos? Primeiro estruturá-lo enquanto 

departamento de recursos humanos e depois, começar a avançar politicamente na definição 

de uma política interna de recursos humanos. Tomamos essa decisão de trocar, que como 

Mário disse o perfil não se adequava, e escolhemos entre um único assessor que naquele 

momento estava trabalhando junto conosco. Porque nós também terminamos com essa 

coisa das assessorias. O anterior tinha um corpo de assessores, de três ou quatro assessores. 

Para nós, assessores eram aqueles chefes daquelas gerências, orçamento e de pessoal. E 

então, escolhemos um assessor que já tinha trabalhado em pessoal, portanto tinha 

experiência funcionário antigo, formação de administrador. E lá foi ele com o discurso para 

o DRH. O DRH tinha então uma dicotomia, uma divisão interna entre as pessoas antigas e  

que faziam aquelas ações exclusivas de pessoal: cadastro, folha de pagamento, freqüência, 

etc; e outro grupo que vinha sendo estruturado pelo chefe anterior, que tentava pensar as 

questões maiores, mas não conseguia decolar o discurso. Então fez-se um antagonismo 

interno claro entre os que trabalhavam muito porque tinham muito trabalho - essa coisa do 

pessoal da folha de pagamento é muito diária, muito pesada - e os outros que pensavam. 

Então, isso criou dois grupos. A coisa que se propunha é que se acabasse, primeiro com 

esses dois grupos internos, essa dicotomia de uns pensam e outros fazem. Todos pensam e 

todos fazem. A gente passa esse discurso e coloca lá esse gerente da nossa confiança. E 

esse gerente vai pra lá e mete os pés pelas mãos, ele não acabou com os problemas que lá 

existiam e criou outros que não existiam. É por isso que eu comecei falando que esse é um 

fracasso na administração e na gerência, que leva a uma terceira intervenção. 
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MH - Acho que essa historia tem um pouco a ver com o nosso estilo gerencial. Nós fizemos 

uma proposta de duas ou três pessoas à Presidência e a Presidência decidiu qual era a 

pessoa. Esta pessoa estava entre os três possíveis candidatos para ocupar o DRH. Quando 

nós voltamos da Presidência e comunicamos quem seria o novo chefe, produziu-se uma 

reação generalizada entre alguns gerentes e, fundamentalmente, entre os funcionários do 

DRH. 

 

NB - Você está falando do antigo?  

 

MH - Estou falando do antigo. Estou falando da substituição. 

 

NB - Você não quer dar os nomes, acho que fica mais fácil de entender. 

 

MH - Estou falando do segundo, Luis Carlos Borges. O primeiro era Antenor Amancio, 

que passou para o Politécnico que, realmente, era a área dele.  

 

NB - O Antenor já estava aqui quando o Ivanildo...  

 

MH - Sim, era do DRH. Era uma espécie de quisto estranho porque dependia da Presidência 

e tinha relação com o Ivanildo. Era uma coisa meio... de pensar, porém que não tinha saída, 

como falou Moreira. A gente testou, testou, testou e, realmente, ele estava se deteriorando 

na gestão e não era a área específica dele. Tinha uma formação excelente em outra área, 

então, tinha que ser aproveitado na área de sua formação. De fato, é o atual diretor do 

Politécnico e está operando excelentemente bem no Politécnico. Era uma pessoa que estava 

colocada num lugar que não correspondia a sua formação e a seu interesse profissional. 

Não estou te falando da incompetência do Antenor, o Antenor foi colocado num lugar em 

que não devia ter estado. Agora, Luis Carlos Borges, na nossa impressão e na impressão 

da Presidência, era um excelente funcionário. 

 

NB - Ele já era do DRH? 

 

MH - Não, era da SAG. Agora isso gera uma reação. O gerente de cargos e salários e o 

gerente de pessoal quando sabem disso, fazem uma reunião interna. Nessa reunião interna, 

eles decidem apresentar a sua demissão com grande emotividade, porque não aceitavam 

uma pessoa, que eles pensavam, que não tinha competência nem condições éticas para 

assumir o cargo. Só que essa tinha sido uma decisão da Presidência e nós estávamos 

envolvidos, estava decidido. Então, lembro que me juntei com Moreira, que era quem 

ascultava mais os problemas: "Mário, temos uma crise". A gente se definia como 

administradores de conflitos. Nós tínhamos que atenuar alguns conflitos que não eram de 

interesse e gerar outros conflitos. Você não produz transformações se não gera conflitos, 

se não gera tensões. Então, quais eram as tensões que nós tínhamos interesse em promover 

e quais as que tínhamos interesse em atenuar ou diminuir, para deixá-las em um nível de 

contradição ou de enfrentamento menor e não se transformassem em uma crise da 

organização? Lembro que uma 5ª feira pela tarde, os dois funcionários queriam falar 

comigo e com Moreira para apresentar a demissão. "Bom, Moreira, hoje é 5ª feira. Vamos 

fazer uma coisa. Vamos deixá-los se acalmar um pouco. A secretária fala que estou 
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ocupado na 6ª feira e que vou recebé-los na segunda feira, 11 horas da manhã. Deixa que 

eles reflitam, falem com a família, para ver até onde vai a emotividade de hoje e até onde 

eles rediscutem sua posição''. Quando chegaram na segunda feira já não tinham o mesmo 

nível de agressividade. Na discussão com eles, e com outros gerentes que também estavam 

contra: "Foi uma decisão e a gente vai implementá-la. Só que, se a gente se equivocar 

vamos retificá-la. Aqui não existem cargos cativos, nem de confiança. Existem cargos que 

vão ser executados com competência para a proposta que temos de transformação". Como 

falou Moreira, tem pessoas para as quais você coloca um problema e eles voltam para você 

com cinco ou seis problemas em vez de um. O problema original, que você tinha para ser 

resolvido, foi quebrado e transformado em cinco ou seis mais graves. Esse é um estilo de 

administrador. E obviamente a gente decidiu mudar. Nós havíamos nos equivocado. A 

Presidência, na primeira vez, ao colocar uma pessoa competente em outras áreas para 

exercer uma função que não correspondia. E nós havíamos nos equivocado ao colocar um 

funcionário graduado em administração, que falava que podia, num lugar onde realmente, 

não tinha possibilidades de gerenciar. Então, tivemos que substituir novamente. Ao 

substituir novamente, ficou claro depois de uma discussão na Presidência - a gente não 

podia voltar a errar, não podia voltar a errar. Significava que não podíamos dar-nos ao luxo 

de colocar uma pessoa e errar novamente na proposta. Já tínhamos cometido dois erros, o 

terceiro era fatal. Então, o que aconteceu ? Assim como eu assumi a tarefa da 

Superintendência, Moreira seria o interventor do DRH durante um período até que o 

transformasse e o encaminhasse para a proposta. Ao mesmo tempo, examinaria e prepararia 

uma pessoa para substituí-lo a médio prazo. 

 

MN - É, a proposta para o DRH é clara. Queríamos um departamento de recursos humanos 

que desenvolvesse uma política interna, que fosse capaz de implementar uma política 

interna de pessoal decidida a nível da Presidência. Isso passava, primeiro, por tentar 

resolver alguns conflitos, quer dizer, clarear o conflito, colocar o conflito na mesa.  

Essa dicotomia do "eu faço, os outros pensam" é claramente posta. Algumas coisas, a gente 

começa a fazer até como símbolo. Primeiro: eu nunca quis uma mesa de trabalho, clássica 

mesa de trabalho. No DRH trabalhei apenas com uma mesa redonda, semelhante a esta que 

nós estamos aqui agora. Todo meu trabalho era desenvolvido em cima de uma mesa de 

reuniões. Simbolicamente, se passava que as decisões deviam ser coletivas. Era preciso 

juntar os dois grupos. Outra coisa simbólica foi a das portas: lá cada porta tinha o seu nome 

anterior que não incluía departamento de recursos humanos. Eu mandei fazer umas placas 

que ficavam na altura dos olhos de cada funcionário que começava com Departamento de 

Recursos Humanos - DRH -Setor de Pessoal; Departamento de Recursos Humanos - DRH 

- Setor de Cargos e Salários. Isso parece uma coisa que não funciona; mas se nós, seres 

humanos, funcionamos muito com símbolos, isto é extremamente facilitador. Hoje, depois 

de lá ter saído - eu fiquei apenas um tempo tentando desfazer algumas coisas e montar 

outras - hoje algum tempo ... 

 

MH - Ele tem o mesmo estilo que eu, de sub-valorizar sua participação. (risos) 

 

MN - É desmistificar um pouco; é o horror que a gente tem aos mitos. A gente mais na 

frente vai falar sobre informatização. Vocês vão ver que vai ficar muito clara essa 

mistificação que fazem da maquininha. Eu e Mário desmontamos essa história, na medida 
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em que quem lida com o microcomputador são aqueles indivíduos que anteriormente eram 

incapazes de datilografar. Hoje são eles que vão lá e batem aquela coisinha. Isso aí é uma 

coisa meio para a frente. Talvez a gente exagere um pouco: eu reconheço que as vezes eu 

mesmo exagero um pouco nessa vontade de desmistificar até desvalorizando um pouco a 

nossa atuação. Mas eu fiquei pouco tempo - era isso que eu queria concluir - e ao sair, quer 

dizer hoje, só tem uma pessoa que ainda se refere ao DRH como a coisa do lado de lá, os 

outros todos absorveram, todos eles são do Departamento de Recursos Humanos, e todos 

eles estão hoje interagindo com uma nova chefia e com uma alta produção. Talvez a gente 

pudesse dizer, tentando fazer um julgamento apressado, que o DRH foi o que mais cresceu 

na administração da SAG, quanto à número e quanto a qualidade e quanto a modificação. 

Até porque, na verdade, não tinha nada. 

 

NB - A pessoa que passou a chefiar foi de dentro? 

 

MH - De dentro  

 

MN - Claro, foi a Sônia Barone 

 

NB - Foi escolhida num processo coletivo? 

 

MN - Não, num processo óbvio, coletivo enquanto óbvio. Dava para sentir que se fizesse 

uma eleição seria ela. Só que isto, na minha cabeça, não passa por eleição. Eleição é para 

o Presidente da República; o Ministro não é eleito. Quer dizer, eu vejo assim. Um diretor 

de hospital eleito, para mim, é uma coisa que não tem nada a ver. Quer dizer, é um processo 

interno em que ela se destaca, não só enquanto técnica mas enquanto liderança; e que aí 

acontecem alguns testes, é claro. Mario entra de férias. Eu desço outra vez exclusivamente 

para a Superintendência e ela fica como substituta do DRH e aí conduz o processo. 

 

MH - A gente fazia testes mesmo e avaliava. Temos que confessar mesmo a verdade. Se 

ela tinha condições técnicas, tinha várias pessoas com condições técnicas. Agora, qual era 

a pessoa que tinha condições gerenciais? Quem podia coordenar, administrar conflitos e 

ter algum tipo de liderança para as transformações? Então, a gente fazia testes. Era difícil, 

por exemplo, trabalhar em grupo. Nós estimulamos; fazíamos reuniões de grupo, e a 

deixávamos assumir a coordenação para ver em que medida ela era capaz de trabalhar 

coletivamente. Porque você tem outros técnicos que são excelentes dentro do DRH, que 

tem capacidade de trabalho individual, e que não são capazes de trabalhar coletivamente. 

Não era só a capacidade técnica ou a liderança técnica, era a capacidade gerencial e de 

promover um trabalho coletivo. Agora, veja uma coisa, nós não tínhamos, a priori, um 

modelo acabado, tínhamos propostas gerais e algumas áreas de intervenção críticas. À 

medida que o Moreira passa pelo DRH, ele se desenvolve mais. Se era o menos 

desenvolvido pelas funções que tinha; a partir do momento em que vai cumprir uma nova 

função é aquele que se expande mais e hoje provavelmente seja o departamento com mais 

pessoal técnico e com mais área física. Era o que tinha menos área física e pessoal técnico. 

Toda a concentração de profissionais novos passa para o DRH pois ele deve assumir uma 

função diferente. Isto é, a valorização dos recursos humanos significa aumentar as funções 

e a capacidade técnica e de resposta do DRH. Ele não é somente cargos e salários, é 
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benefícios, é seleção, é recrutamento, é programação, é desenvolvimento de pessoal, que 

ainda não está  fazendo mas vai avançando e mudando dentro desse processo de 

transformação. E, por outro lado, enxugar aquelas áreas técnicas que podem ser 

normatizadas; quer dizer, normatizamos menos. Procuramos informatizar e normalizar as 

áreas de processos, de recursos financeiros e econômicos e aumentar a capacidade de 

resposta de pessoal. A máquina não dá resposta aos problemas das pessoas. Os seres 

humanos dão respostas aos problemas das pessoas. Então, não é um problema de 

informatizar o DRH, mas de lhe dar condições técnicas para que possa operar na relação 

interna com o pessoal. Então, vejam vocês, nossas prioridades de informatização foram nas 

áreas de contabilidade, tesouraria, compras, orçamento e comunicação. E o DRH foi 

prioritário enquanto ao desenvolvimento das capacidades técnicas e das relações internas 

com a definição de política e benefícios. Nas outras áreas é a adequação tecnológica, o 

DRH é um modelo diferente. Não sei se está claro. 

 

NB - Nessa primeira fase, além desse deslocamento do Antenor e da substituição pelo Luis 

Carlos e da nova substituição depois, vocês tiveram trabalho de localização de alguns 

problemas e aí ter que transferir pessoal, ou demitir pessoal? 

 

MH - Nós enxugamos setores, mas não demitimos, transferimos as pessoas. O único 

funcionário substituído foi da Secretaria Geral, uma espécie de secretaria de apoio 

reprográfico. O problema era que ele tinha vontade mas não tinha possibilidade de adequar-

se ao novo estilo gerencial, ao ritmo e velocidade que a gente impunha. Então, era uma 

área que não operava e não funcionava. E era uma área crítica, enquanto à confiança e 

operação da Superintendência. Falamos com ele, lhe demos uma oportunidade; pediu um 

período de férias, lhe demos, de graça, uma semana para refletir e acalmar-se. Voltou 

novamente, ate que chegou um ponto, no mês de outubro, em que não tinha saída. Então, 

o substituímos. A gente fez demissões por irregularidades no Centro de Processamento de 

Dados, o serviço de processamento de dados. No mês de novembro do ano passado, 

identificamos, por acaso, que na área de pessoal, não eram descontados os atrasos ou faltas 

de dois funcionários do serviço de processamento de dados: como isso era processado a 

nível do serviço, eles limpavam suas ausências ou atrasos. A partir dessas duas pessoas - 

um programador e um analista - a gente faz um exame completo do serviço de 

processamento de dados e identificamos que a metade dos funcionários estava nesse 

esquema de alteração. A gente fez uma retrospectiva de um ano para ver se aquilo tinha 

acontecido só nessa oportunidade ou se tinha uma freqüência reiterativa. Apesar de 

estarmos num período crítico - o início e fechamento do balanço anual em dezembro - nós 

demitimos 50% do serviço. A gente não transigia, nem aceitava a corrupção mínima dentro 

do sistema. Alguns deles eram excelentes funcionários, que a gente tinha pena de demitir, 

mas a gente não aceitou nenhum tipo de pressão. Então demitimos  50% do serviço.  

Em apoio repográfico, através de um desvio de materiais de reprografia, a gente identifica 

- e essa foi também a substituição do secretário - que tinha um consumo brutal, 

desmesurado. Praticamente todo o material de uso da xerox - revelador, toner - tem um 

consumo tremendamente exagerado sem nenhum tipo de justificativa. Material muito caro 

e que era desviado, obviamente, e revendido fora. Isso significou na demissão de dois 

funcionários daqui e um da Escola de Saúde Pública. A gente demitiu por identificação de 

irregularidades. 
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MN - Todas as demissões foram por identificação de irregularidades. Fora isso, na relação 

com o pessoal fizemos, talvez por primeira vez, elogios a funcionários. 

 

MH - Temos uma outra demissão: Sandra. 

 

MN - Tentativa de demissão... 

 

MH - É, tentativa de demissão porque ela entrou no auxílio-doença. Os gerentes colocavam 

isso permanentemente nas reuniões: não podiam dar conta das nossas exigências de, cada 

vez, mais carga de trabalho, de velocidade e de eficiência, porque o pessoal era ruim e não 

colaborava. Era uma colocação permanente de que não tinham pessoal suficiente, pessoal 

com qualidade. Tudo bem. Eu dizia: "Eu não conheço aquelas pessoas. Vocês são 

responsáveis por gerenciar e tem que falar com as pessoas que não colaboram com a 

administração, que não trabalham e que são incompetentes. Vocês me passam um ofício 

por escrito e nós demitimos as pessoas que não são competentes e que não trabalham". Só 

este caso foi colocado. Acabou aquela de dizer:  "Não tenho pessoal para funcionar"; "Você 

tem o pessoal que tem; e se você está gerenciando esse pessoal você vai dar conta do recado 

e senão vai substituir. Não é um problema do Superintendente, que demite, senão de quem 

gerencia a área e solicita transferência de pessoal ou adequação de pessoal. Eu não posso 

incrementar mais funcionários porque você tem 10 que são vagabundos. Então, tem 

funcionários vagabundos? Faz uma ficha e vamos demitir". Essa foi uma tentativa de 

demissão que não deu resultado, porque a pessoa entrou em auxílio-doenca; e quando entra 

em auxílio-doença pelo INAMPS é impossível de você demitir. Há um ano que ela está em 

auxílio-doença. 

 

NB - Você poderia falar o número de pessoa envolvidas com esse trabalho aqui no SAG, 

você tem idéia disso? 

 

MH - 150 pessoas mais ou menos. 
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MH - Acho que na última entrevista, a gente se concentrou demais, provavelmente pelas 

próprias características da análise da situação, nas relações pessoais, na motivação das 

pessoas e em como a gente foi legitimando-se na gestão. Por um lado, tínhamos que 

aumentar a eficiência; e, por outro lado, conquistar as pessoas para a proposta que a gente 

tinha. Acho que, também, nos centramos muito nessa coerência entre discurso e prática. 

Quer dizer, o discurso que a gente levava de participação e democratização e como se deu 

na prática, no cotidiano, nas coisas macro e nas coisas micro. Foi demasiado centrado nisso. 

Deveríamos retomar, hoje, as questões estratégicas da proposta e das decisões que a gente 

tomou que não foram motivo de participação. Quer dizer, a participação se deu em um 

determinado nível: naquelas coisas que significavam a transformação. A gente discutia 

com as pessoas como fazer, mas não o que fazer. O que fazer já estava dado. O que fazer 

era proposta minha e do Moreira e isso é o que tinha que ser feito. As propostas de mudança 

não eram negociadas. Obviamente, estávamos numa espécie de enclave que tinha uma 

determinada prática e determinadas relações internas de poder e de benefícios, que se 

davam de forma autoritária e, mais ou menos, patrimonial. Nessa rede de relações, a gente 

não podia entrar a discutir quais eram as propostas para transformar o que eles estavam 

fazendo. Digamos, as propostas de mudança não eram discutidas ou negociadas com 

participação. Eram colocadas na mesa para serem feitas. Como vamos fazer isto? Isso era 

discutido a nível deles. 

 

MN - Eu acho que a gente tinha que fazer o processo de transformação. Quer dizer, já 

dissemos que a nossa proposta não era de fazer melhor o que já era feito; era de fazer 

diferente o que já era feito. Então, isso pressupõe que nós sabíamos o que queríamos. É 

óbvio. Se eu penso que vou fazer diferente, eu sei o que vou fazer. Eu não tenho uma 

proposta continuista em cima do que eu estou encontrando. Íamos implementar um 

mecanismo de intervenção no funcionamento da SAG para democratizá-la; democratizá-la 

através da democratização ou socialização da informação. Isso a gente tinha claro. Era por 

aí  que a gente ia caminhar. Claro que isto não estava, como disse o Mário, em discussão. 

Em nenhum momento a gente colocou essa discussão. No avançar do processo - no 

encaminhamento e na implementação das ações - nós estávamos trabalhando com os 

mecanismos existentes e com as pessoas aqui colocadas, por isso, precisávamos saber 

como fazermos isto com as pessoas. Mas o que fazer, nós sabíamos certinho desde o 

princípio. 

 

SB - Acho que na primeira seção tratamos também da descentralização, da transparência 

da gestão; a questão da participação, inclusive, foi colocada também, como expectativa no 

sentido de aumentar os níveis de eficiência da organização.  

Num segundo momento, me parece que tratamos fundamentalmente a questão vinculada à 

função de direção, à função de condução da organização; um pouco, porque vocês foram 

as pessoas que orientaram e dirigiram esse processo. Mas me parece que não foi tratado, 

ou pelo menos foi tratado parcialmente, a forma como essas mudanças afetaram outras 

funções gerenciais dentro da organização, como, por exemplo, o processo de planejamento, 
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de programação e alocação de recursos orçamentários - seria a função de planejamento 

organizacional; a função de tomar decisões em função dessas propostas de plano de 

trabalho da organização; e, inclusive, as questões que tem a ver com o processo de 

supervisão e controle dentro da organização. 

Me parece que nós temos tratado, já bastante exaustivamente, a questão da condução; 

porém esses outros capítulos dentro das funções gerenciais talvez sejam motivo de 

aprofundamento. Para ver se nesses campos ou mesmo no arranjo organizacional - na 

própria estrutura da organização - houve ou não mudanças em função dessas propostas 

políticas iniciais . 

 

MH - Antes, eu queria trabalhar uma coisa que acho interessante. Quando você tem uma 

proposta, mais ou menos difusa de democratizar, de transparência administrativa, 

descentralização decisória; como traduz isso a nível menor? Para, realmente, cumprir com 

os objetivos da proposta de democratizar, aumentar a participação e descentralizar as 

decisões, o primeiro ponto operacional que se colocava era o da redução do poder 

administrativo. Como você reduz a centralização do poder e o autoritarismo que decorre 

dessa centralização? 

Acho que a gente já falou bastante sobre participação e mecanismos de discussão interna. 

Como é que a gente diminuiu esse poder burocrático para poder socializar e democratizar? 

A primeira medida foi a descentralização das decisões. A segunda forma de diminuir ao 

máximo o poder burocrático foi através da normatização. Pensávamos essas coisas mais 

ou menos intuitivamente. Se você tem clareza das normas e procedimentos de operação em 

determinadas situações, você limita a decisão arbitrária. Mas não basta só normatizar: ao 

mesmo tempo tem que fazer com que a informação seja oportuna e possível de ser 

socializada, que as pessoas tenham acesso à informação. Quer dizer, quem detém a 

informação detém o poder. Se você socializa a informação, socializa em alguma medida, o 

poder e o controle.  

Nesse sentido, a informatização se transforma em ponto estratégico da mudança. Se seu 

eixo era a adequação tecnológica da Superintendência de Administração, sua relevância é 

muito maior, porque através da informatização você normatiza ao máximo os 

procedimentos. O computador não aceita coisas que não estejam previstas. Tem que ter 

esta entrada, esta saída, tem que acontecer tal coisa. A forma superior de normatizar é 

informatizar. A informatização, ao mesmo tempo que normatiza e reduz o poder 

burocrático, socializa a informação, te permite ter a informação oportuna e imediata; 

informação de domínio, não só de uma pessoa que controla o processo, senão de qualquer 

um que opera a máquina ou qualquer que tenha uma saída do computador. Por outro lado, 

existia a restruturação da Superintendência. 

 

SB - Você coloca a questão da informatização como uma das questões centrais. Agora, 

nesse sentido haveriam duas tipologias de informação que são processadas a nível da SAG: 

uma que é simplesmente relativa a processos administrativos e a outra que tem a ver com 

o planejamento da instituição como um todo, da Fundação Oswaldo Cruz. Me parece que 

nessas duas vertentes a questão da informática foi mais desenvolvida para apoio logístico, 

para sustentar o processo administrativo; mas não o processo de ploanejamento, 

programação e orçamentação global da Fundação. 
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MN - Não estava dicotomizado assim. Nós não tínhamos SAG e SUPLAN. A gente 

colocou na reunião anterior que, num determinado momento, desaparece a figura da 

SUPLAN e a SAG passa a ter algumas ações da SUPLAN. Algumas ações de planejamento 

passam a se desenvolver na própria SAG. O processo de informatização entra nessa 

socialização e democratização da informação também externamente; não é só para o 

processo. Quer dizer, de repente a gente começa a fazer programação com as unidades - 

acho que é importante a gente dizer isso. Quer dizer, a SAG tinha - e o Mário falou - uma 

concentração grande de poder de decisão. Quer dizer, politicamente podia se decidir, a 

nível da SAG, se dava-se mais verba, se resolvia-se o problema do IOC ou do IFF. Essa 

concentração dava um poder extraordinário. Por quê? Porque só aqui se sabia como estava 

o acompanhamento orçamentário, quanto estava se gastando e quanto não se estava 

gastando. No momento em que você abre isso, a programação passa a ser das unidades; 

quer dizer, o orçamento passa a ser das unidades. Chegando ao máximo de hoje, a SAG 

não pode, mesmo que eu queira, dar verba para qualquer unidade que não tenha um 

aparelho. A SAG não tem mais esse poder. Se uma unidade não tem um aparelho e precisa 

urgentemente desse dinheiro, ou ele negocia internamente dentro do seu próprio orçamento 

ou ele tem que negociar com uma outra entidade dentro do próprio sistema de alocação de 

recursos da FIOCRUZ. Isso permite, então, que a democracia se dê, que a SAG, enquanto 

atividade meio, seja realmente aquela implementadora das necessidades dos órgãos, quanto 

a material, quanto a pessoal, quanto a orçamento. Quer dizer, não se dá mais na SAG, 

depois de um determinado momento, aquelas decisões políticas de destinações e 

favorecimentos que se davam anteriormente. Eu acho importante colocar isso. 

 

MH - Susana, você colocou um pouco as funções gerenciais e o planejamento institucional. 

Por que em nenhum momento a gente desativa a SUPLAN e o eixo central é concentrar na 

Superintendência de Administração? Porque se você não controla o curto prazo e não 

controla como se alocam recursos a curto prazo - que seria o período de um ano - você não 

pode programar a longo prazo. É impossível pensar um programa de 3 ou 4 anos se você 

não sabe o que está acontecendo no dia-a-dia. Matus fala que o planejamento é um cálculo 

que precede e preside a ação; só que ele coloca uma coisa interessante: o planejamento não 

é do futuro, o planejamento é de hoje. Porque o que eu não faço hoje, não acontece no 

futuro. Se a gente vai elaborar planos para o futuro e não controla como se alocam os 

recursos no dia-a-dia, não tem planos. Tem propostas de planos que não se executam na 

realidade. Teu problema central é ter o controle do dia-a-dia, operacional do ano. Acho que 

isso tem momentos, se a gente vai trabalhar com tudo conjuntamente as coisas vão 

acontecendo com o tempo. 

 

SB - Você ia falar das questões da mudança na estrutura organizacional? 

 

MH - Claro, seguindo a tua linha de raciocínio, você falava em tomar decisão, 

programação, supervisão e controle. Essas coisas iam acontecendo em alguma medida. Por 

exemplo, a gente assumiu em 10 ou 14 de abril de 86; no dia 27 de abril nós fechamos a 

contabilidade e decidimos descentralizar recursos para todas as unidades, para que elas 

tomassem a decisão a respeito da execução orçamentária. Isso nunca tinha acontecido na 

Fundação. Diziam que não podia ser feito porque era difícil, porque os controles, porque 

as unidades que não tinham orçamentos, etc. Nós, que fizemos? Fechamos a contabilidade, 
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limpamos tudo que havia sido gasto e deixamos uma bolsa de recursos existentes. Aí, 

vimos quanto havia sido gasto no trimestre anterior pelas unidades e alocamos recursos 

mais ou menos estimados para cada unidade. Obviamente, tomar uma decisão dessa 

natureza, descentralizar a decisão, podia implicar no risco de que você alocasse muitos 

recursos em uma unidade, poucos recursos em outra e que o orçamento estourasse nas 

distintas unidades. Então, a gente reservou uma quantidade de aproximadamente 15% do 

orçamento para a reserva técnica, para compensar os erros que a gente podia ter cometido 

nessa alocação inicial de recursos. Fizemos 2 avaliações de controle na área orçamentária  

- área de decisão crítica - no ano. A gente examinava a execução orçamentária unidade por 

unidade e via como estava essa execução e quais os problemas que podia ter. Para isto se 

fazia uma reunião no CTA. Se você examina as reuniões do CTA, no ano de 86 e a primeira 

do 87, fundamentalmente, são sobre orçamento. "O que define o poder na instituição. 

Quem decide sobre os recursos?" Era uma reivindicação concreta dos diretores das 

unidades. Isso foi feito imediatamente, no dia 27 de abril.  

Tem uma parte que você programa rapidamente: redistribui recursos, aloca recursos, 

porque o importante é a descentralização da decisão. A posteriori, o que acontece? No fim 

do ano, se faz uma programação orçamentária para 87, que é feita, manualmente através 

de formulários, mas a previsão orçamentária para o ano de 88 é computadorizada. A gente, 

em 87, faz uma previsão orçamentária através de um instrutivo, do qual você participou e 

participou o Departamento de Administração e Planejamento da Escola, que pela primeira 

vez é chamado para discutir a programação orçamentária de 87.  

Essa de 87 foi feita através de formulários que eram preenchidos manualmente. A previsão 

orçamentaria para 88, de Abril e Maio de 87, é feita através do computador, está 

informatizada. A gente foi gradualmente resolvendo os problemas de certa urgência e foi 

pensando e programando em tempos diferentes. Moreira falava, não sei se comentei os 

outros dias, nós tínhamos uma rotina para operar o indicador, que era o telefone. Quando 

nós entramos no mês de Abril e Maio, o telefone chamava cada 3 minutos: “posso comprar, 

não posso comprar”, entrevistas, pessoas que chegavam, chefes de departamento, 

responsáveis de área mendigando quase para ver se podiam comprar uma cadeira, uma 

mesa, um aparelho, o material de consumo do dia-a-dia deles. No mês de Maio 

descentralizamos. Fizemos uma reunião no CTA e falamos: "Senhores, esses são os 

recursos que vocês tem, vocês decidem sobre isso". No mês de Junho continuaram algumas 

chamadas telefônicas. Então, chamavam pelo telefone da Escola de Saúde Pública, do 

Centro Nacional: "Posso?“; “Olha, você tem recursos no orçamento? Então pode. Você 

decide, você é responsável. Você é a autoridade para isso e tem responsabilidade sobre 

isso". No mês de Julho o telefone deixou de chamar. Eu falei para Sérgio: "Sérgio, tem um 

indicador de que a descentralização está funcionando, meu telefone não chama mais para 

pedir se pode ou não pode". Aí Sérgio: "Vai Mário, não dá, isto é no mês de Julho por que 

é mês de férias"... Nunca mais tocou o telefone para pedir autorização. Isso acabou. Então, 

existia alguma forma de programação ou de seqüência no tempo. Um fato político 

descentraliza as decisões imediatamente, depois você vai acompanhando e montando toda 

a estrutura para que isso aconteça e para ir avaliando isso periodicamente. A gente trabalha 

com a mesma lógica da programação só que alterando as seqüências. Nós não esperamos 

todas as condições de programação para fazer, criamos o fato político da descentralização 

e depois vamos acompanhando isso e melhorando o processo de programação, de controle 

e de execução orçamentária a nível das unidades e de discussões socializadas. Veja uma 
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coisa, a gente fez uma reunião em Maio de 86 no CTA - Centro Técnico Administrativo da 

Fundação - colocamos para todo mundo pela primeira vez, não só o orçamento dessas 

unidades, mas o orçamento total de toda a Fundação e quanto tinha se dado a cada uma das 

unidades. Podia-se comparar:  "Quanto eu tenho, quanto tem a outra unidade, quanto tem 

o centro regional tal. Por que estou prejudicado, por que estou favorecido?”. 

 

NB - Isso  que você falou eu não entendi. Quem decide que Bio-Manguinhos tem tal 

quantia, tem mais recursos; Far-Manguinhos tem tanto, o IOC vai ter outro tanto? Quem 

tem essa decisão do orçamento? Como é esse processo, como isso é distribuído? 

 

MH - A gente estabeleceu em 86 o processo, já para a programação orçamentária 87. As 

unidades fazem sua programação, seu orçamento; sua programação de atividades. 

 

MN - Casando isso com algumas metas, casando o orçamento com metas a atingir. 

 

MH - Você preencheu os formulários, objetivos, metas, cronograma e orçamento que você 

precisa para isso. Que acontece, nesse primeiro processo?. 

 

MN - Aí você tem liberdade, programa como você quer. 

 

MH - Só que depois a gente encaminha isso ao Ministério da Saúde e tem restrições 

orçamentarias ou não - cada vez tem mais restrições orçamentarias - onde o Ministério 

dava o teto orçamentário para a Fundação Oswaldo Cruz. Quando a gente tem esse teto 

orçamentário rediscute com as unidades, aloca um teto às unidades: "Senhores, vocês 

solicitaram tanto, nós logramos na negociação com o Ministério tanto. Então, vocês tem 

que reprogramar em função do teto orçamentário. Não é o que vocês solicitaram, mas é a 

realidade". 

 

SB - E os cortes afetam todas as unidades na mesma proporção ou aí há uma reconsideração 

segundo cada uma das unidades? 

 

MH - Vou contar o que aconteceu no ano passado. Ano passado, para o ano de 87, a gente 

solicitou uma determinada quantidade de recursos, que se encaixava nas necessidades das 

unidades. Que aconteceu quando chegou o orçamento do Ministério? Foi superior ao que 

nós tínhamos solicitado. Nós tínhamos solicitado 145 milhões, depois passamos para 175 

milhões , e nos deram 205 milhões. Os 30 milhões excedentes foram rediscutidos a nível 

de prioridades pela Presidência. Por exemplo, uma das prioridades onde existiam recursos 

escassos, era a Superintendência de Informações Científicas, que tinha que comprar softs 

para lhe dar suporte e não estava previsto. Então tudo bem, dá tantos recursos para a 

Superintendência de Informações Cientificas. 

 

NB - Sim, mas isso é decidido a nível da Presidência? 

 

MH - A nível da Presidência 

 

NB - E não do CTA? 
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MH - E não do CTA 

 

SB - Isso a respeito dos recursos de folga. 

 

MH - É, de folga. E isso não está acontecendo a partir de agora, agora já não acontece mais 

isso. 

 

SB - Claro, o problema é quando vocês tem cortes, não quando há folgas. Porque quando 

tem corte ou aplica homogeneamente os cortes a cada uma das unidades ou tem que 

estabelecer algum critério. 

 

MH - Eu posso te falar o que aconteceu com o Suplemento orçamentário de 87. A gente 

programou orçamento de 87, no 86, com o Plano Cruzado - zero por cento de inflação. 

Chegou o ano 87 e a gente pediu um suplemento. Nós aí colocamos um teto máximo de 

200% de aumento no orçamento original programado em 86. Recebemos 150%. Fizemos 

uma reunião da Presidência para discutir uma redistribuição diferente. A decisão foi não. 

Corte similar para todo mundo. Durante a restrição o corte foi feito exatamente igual para 

todo mundo. 

 

MN -  O percentual que eles nos cortaram de Brasília foi 30%. Nós repassamos a cada 

unidade um corte de 30% verticalmente. 

 

MH - Por isso estou falando que nesse corte foi inclusive elaborado um formulário do qual 

eu tinha feito a proposta: isto era o solicitado; isto era o outorgado; isto é o que receberia 

cada unidade se a gente fizesse um corte proporcional. Do lado existia uma coluna em 

branco, caso a Presidência decidisse discutir alguma prioridade e alocar mais recursos ali 

e menos em outros. A esta altura do planejamento da programação da Fundação é 

impossível pensar nisso. Então, daí surge porquê aparece a necessidade de fortalecer ou 

retomar a SUPLAN. Uma vez que você controla a curto prazo, é preciso pensar no médio 

e no longo prazo; porque você hoje tem as condições de poder pensar em planejamento. 

Hoje sabemos que  orçamento tem, quanto se gasta, quanto tem cada unidade, qual a 

programação que faz cada unidade dentro desse processo. 

 

MN - A gente sabe inclusive, das unidades que tiveram seu orçamento cortado, o que elas 

vão fazer em termos de programação. Quer dizer, o que vai deixar de acontecer porque elas 

receberam menos recursos. Na verdade, o que se coloca hoje é que temos o dia a dia sob 

controle. Não sob controle geral, porque a nossa informatização ainda não chegou aos 

níveis ideais. Mas a gente já tem consciência que sabe o que está acontecendo nas unidades, 

do que se passa nas unidades. A partir daí, em que você tem o controle do momento, você 

pode começar a pensar nas coisas a médio e longo prazo e começar a ver para onde caminha 

a FIOCRUZ, quais são as suas prioridades; que programas ela deve implementar e crescer, 

porque você já tem certeza que não vai deixar de acontecer o que já é rotina da instituição. 

 

NB - Esse processo decisório se dava da mesma forma ao tempo do Ivanildo, do Guillardo 

na outra administração? 
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MH - Não. Nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março nem o Presidente sabia qual era o 

orçamento; nem Arouca sabia.  

 

NB - A alocação de recursos estava nas mãos do Superintendente? 

 

MN - Sim, aquela coisa que a gente falou do poder que ele foi tendo que conquistar. Porque 

ele sabia das coisas, sabia como resolver, como comprar, como contratar. 

 

MH - Ele falava: "Doutor, não tem recursos para diárias, não pode viajar, não tem 

passagens". Tudo bem. Então: "Tem que aguardar um mês que eu vou acertar para que 

você tenha". 

 

MN - Ou então ao contrário. -"Por que não viajar de avião ao invés de trem, porque tem 

mais dinheiro em avião que em trem". Quer dizer, ele tinha todo o poder de influenciar a 

decisão, fazer a decisão caminhar. 

 

NB - Vocês acham que isso abria a possibilidade de haver algum esquema ilícito de 

alocação de recursos? 

 

MH - A gente pode falar uma coisa que não tem a ver com pessoas, mas com hipóteses. 

Acho que falamos isso no primeiro dia: quando você não tem procedimentos muito claros; 

quando você não tem transparência administrativa e tem a concentração do poder ou 

decisões em uma pessoa, ou sobre algumas pessoas, você pode colocar essa hipótese de 

que é muito mais fácil que existiam alguns procedimentos ilícitos ou, pelo menos, que 

podem favorecer algumas pessoas. Isto é para colocar uma hipótese e não como certeza. A 

gente tinha uma série de coisas que eram claras, que estão documentadas; por exemplo a 

Fundação comprava não a fornecedores diretos mas a intermediários. Quando se compra a 

intermediários... 

 

MN - Pequeno numero de intermediários. 

 

MH - Pessoas que tinham uma sala no centro da cidade com um telefone. Em vez de 

comprar direto no produtor, compravam na intermediação. Então, se sabe que no 

intermediário se paga um preço mais alto do que pagaria direto no fornecedor. 

 

MN - No processo formal isso que o Mário está dizendo está absolutamente correto. A 

licitação era realizada, só que se apresentavam intermediários. Pequeno numero de 

intermediários. Quer dizer, se você for analisar agora o processo, por isso que a gente diz 

que está trabalhando com hipóteses, se você for analisar o processo de compra dessas coisas 

o processo está absolutamente correto. Tanto que o Tribunal de Contas sempre considerou 

que as compras estavam corretas, por que ele analisa contas, não analisa o processo que 

não está registrado. Agora, o que se pergunta também é: quando se monta um processo de 

centralização? Será um poder pelo poder? Quer dizer, não se pensa, não se pode elocubrar:  

está se montando isso gratuitamente? Isso aconteceu de graça? A centralização do poder, 
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das decisões, do orçamento, isso se deu de graça? Isso aconteceu, assim, espontaneamente? 

Isso  pode se perguntar aqui e em qualquer regime ditatorial do mundo. 

 

MH - Dentro da informatização do setor de compras existe um formulário específico onde 

a pessoa coloca que produto ele quer comprar. Vai se gerando um cadastro de fornecedores, 

onde estão todos os fabricantes desse produto, automaticamente para esses fabricantes, que 

se apresentam à licitação. 

 

Fita 15 - Lado B 

 

MH - Esta mais ou menos claro esse processo que estamos falando? Se você normatiza os 

procedimentos, que acontece? Não é privativo de um senhor que toma a decisão. 

 

MN - Você despersonaliza. 

 

MH - O computador exige de qualquer pessoa determinadas coisas : ele tem que entrar com 

o tipo de produto; quando entra, o tipo de produto que ele quer comprar está considerado; 

surge uma fornecedora e sai a carta convite automaticamente. O que ele pode fazer? Rasgar 

a carta convite? Falar para um, falar para outro? Mas isso significa já que é o funcionário 

de baixo nível, não o funcionário que toma a decisão, que pega a máquina. Então, você 

acaba não só com o poder daquele que concentrava as decisões, se não com os micro 

poderes que se geram também dentro desse; porque já não é o funcionário que detém a 

informação e que sabe como se processam as coisas, senão que tem um sistema que é 

aberto... Isso tem a ver com a tomada de decisão, como o poder burocrático mais pesado e 

os micro poderes começam a desmontar-se. Sobre programação já falamos um pouco. Que 

acontecia com o controle da execução orçamentária? Eu estou lembrando agora o que se 

colocou na avaliação de controle. Teve um exemplo muito claro, que foi na reunião de 

maio, quando a gente fez aquelas distribuição orçamentária para as unidades. Nós fizemos 

uma avaliação de qual era a disponibilidade orçamentaria de algumas áreas em função do 

consumo, e identificamos algumas unidades onde provavelmente os recursos iam ser 

escassos, a partir da experiência de consumo histórico. E uma delas era o INCQS, Instituto 

Nacional de Controle de Qualidade e Saúde. Então colocamos: "No INCQS, os recursos 

vão ser escassos, provavelmente. Nós temos a reserva técnica, isso pode ser resolvido. Em 

setembro, a gente vai fazer uma avaliação e se isso acontecer vamos dar os recursos de que 

o INCQS precisa". Chega o mês de setembro, fazemos a avaliação, na primeira semana de 

outubro, e o INCQS estava com folga de recursos. Então, a gente ia redistribuir os recursos 

do INCQS para executar o orçamento em outras unidades onde estavam escassos. O diretor 

do INCQS, o Doutor Rei disse: "Como é isso? Se eu me lembro que no mês de maio vocês 

falaram que nos tínhamos recursos escassos e agora, de repente, temos recursos 

excedentes". Alguma coisa estava errada. A gente havia identificado o porquê:  "Doutor 

Rei, naquele momento você tinha um processo de compras que era por um valor de 3 ou 4 

milhões de material de consumo. Só que quando descentralizamos e colocamos que a 

unidade era responsável do controle orçamentário, da execução orçamentaria, vocês 

reexaminaram aquele processo porque estava sobre dimensionado em material de 

consumo. Então em vez de comprar 3 milhões compraram um”.   
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Além disso existia outra coisa - Moreira já está sorrindo: “Vocês gastavam muito dinheiro 

em serviços de terceiro para gás - o INCQS trabalha com gás para análises, compra gás 

nitrogênio, uma série de gazes para determinações especificas. Só que, quando a gente 

descentralizou, vocês tomaram consciência que gastavam muito e foram ver o porquê. E 

quando foram ver o porquê, encontraram um vazamento de gás. Então, se reduziu à terceira 

parte o gasto histórico que vocês tinham com gás". Você vê o efeito: quando estava 

centralizado ninguém se preocupava com o que gastava.  

Quando você colocou a responsabilidade "você tem um orçamento e tem que operar com 

esse orçamento", aí começaram "como pode ser que esta conta de gás seja tão grande, se a 

gente não tem tanto consumo". Então, chamaram as empresas, começaram a pesquisar e 

encontraram um vazamento de gás. Hoje tem excedentes de recursos porque começaram a 

pensar diferente. Agora tem recursos e tem que definir com esses recursos. Então, que 

significa isso? Não só a transparência, senão que quando você descentraliza a autoridade 

ou a capacidade de decidir, também está decidindo a responsabilidade sobre como gerir os 

recursos, coisa que não acontecia. 

 

MN - E aí começa o controle, o acompanhamento e a supervisão. É claro que isso não se 

deu de forma idêntica em todas as unidades. Mário citou o exemplo do INCQS, onde 

aconteceu isso. Mas nós temos uma outra unidade, a Prefeitura onde não conseguimos esses 

êxitos, porque a Prefeitura não conseguiu minimamente acompanhar seus próprios gastos. 

E chegou até a invadir gastos de outras unidades criando-nos problemas internos. Só estou 

citando isso para mostrar que o processo não é uniforme enquanto descentralização, 

uniformização e resultados finais no seu acompanhamento.  

Algumas unidades se deram muito bem; no processo final tiveram resultados excelentes e 

em outras unidades, por exemplo na Prefeitura, já não foi tão bem colocado e, por 

problemas internos e dificuldades de gerenciamento, a Prefeitura não conseguiu 

acompanhar seu próprio orçamento, programá-lo inicialmente e depois acompanhá-lo. 

 

SB - Além dessa diferenças, Moreira, eu acho que um fato positivo nesse processo de 

descentralização da programação e orçamentação é que isso não parou a nível da direção 

das unidades, mas dentro das próprias unidades houve uma socialização do processo de 

participação na programação e orçamentação. 

Talvez seja o ponto a enfatizar futuramente, porque de repente não foi tanto como era 

desejado mas houve efetivamente a nível das unidades, pela experiência da Escola eu 

poderia falar, uma desconcentração nessa atividade que não ficou só a nível da direção da 

unidade, senão que envolveu também chefes de departamento, coordenadores de programa, 

etc, etc. 

 

MH - Para continuar isso, veja uma coisa. Quando a gente decidiu a descentralização 

existiam algumas unidades, fundamentalmente o IOC, que queriam chegar à 

descentralização a nível do departamento. Só que você não tem condições - veja o que é a 

informatização - de levar manualmente a contabilidade para 50 ou 60 unidades que são 

chefia de departamento, laboratório, coordenações de produção, departamentos e serviços 

do IOC. Você tem condições de levar o acompanhamento orçamentário para nove 

unidades. A única forma de fazer isso, se no ano 88 a gente tiver informatizado - é 
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descentralizar a execução do orçamento a nível dos departamentos. Porque você tem 

possibilidades de executar o controle a nível da informatização; manualmente é impossível.  

Então, no ano 87, houve a participação dos pesquisadores e dos chefes dos departamentos, 

mas não a descentralização da decisão da compra, porque não tinha forma de acompanhar 

e de alocar recursos para cada departamento. Para o ano de 88, a gente tem a oportunidade 

de fazer isso. Porque você pode pegar o orçamento da unidade, tem o código do 

departamento, laboratório ou sub-unidade dentro da unidade, e aí você pode fazer o 

acompanhamento orçamentário. 

 

MN - E eles ganham também... Os departamentos, no IOC principalmente, não tem 

estrutura gerencial administrativa, praticamente. Então, o departamento do IOC se compõe 

do próprio chefe do departamento, que é um pesquisador e não tem nenhum interesse em 

aprender coisas administrativas e gerenciais e uma secretária, que no fim vira o factopum 

da coisa toda. Mas, ao terminar a SUPLAN, que dava um certo suporte e acompanhamento 

de projetos aos pesquisadores e tal, alguns pesquisadores ou montaram uma micro-

estrutura administrativa, ou eles mesmo passaram a tentar entender e acompanhar os 

recursos que estavam gerenciando, no caso do projeto que gerenciam. 

Eu acho que foi um período de aprendizado, onde vai ser muito importante uma discussão 

que começou a se estabelecer com os pesquisadores - eu principalmente e o Mário de vez 

em quando - que é: quando eu sou um bom cirurgião e quero ser apenas um bom cirurgião, 

eu fico apenas na sala de cirurgia e fico vendo meus doentes. Se eu quero ser chefe de 

serviço de cirurgia, eu já tenho que incorporar algum conhecimento a mais que não é só 

aquele da minha prática diária do ato cirúrgico. E se eu quero ser diretor do hospital, eu 

tenho que ter muito mais conhecimento de uma outra área que não é aquela em que eu 

tenho formação específica. Então, essa discussão começa a se passar com os pesquisadores 

e com os diretores de unidades, para que depois a gente possa caminhar para isso que o 

Mário falou, que realmente é o ideal: ter o orçamento descentralizado à micro unidade que 

o consome. É ali que deve se dar a decisão. A gente defende isso. Agora, tem momentos 

em que podemos  fazer isso e tem momentos em que não podemos fazer isso. A gente não 

podia fazer por problema do mecanismo de informações ou da informação de contabilidade 

manual; hoje já temos isso aberto a nível de computador. Mas, eu acho que a gente ainda 

não pode fazer isso de cima para baixo e rápido, em 88, porque essa discussão ainda não 

se deu no interior dos departamentos. Mas eu acho que a gente chega lá. 

 

MH - Quando a gente começou a previsão de atividades do orçamento de 87, elaboramos 

um formulário em colaboração com o Departamento de Administração e Planejamento da 

Escola. A Escola tinha uma prática, várias unidades tinham uma prática, o problema central 

era o IOC. Como o Instituto Oswaldo Cruz faria isso, com o chefe do departamento que 

era um pesquisador tipo clássico? E aí, fiz uma reunião, Morel falou: "Mario, você tem que 

vir para discutir isso porque tem muita resistência". Então, a gente foi discutir com os 

chefes de departamento, na reunião de conselho departamental, e colocamos os 

formulários, explicamos como preencher, que era uma coisa simples quase mecânica, tinha 

um instrutivo, não era coisa complicada. Então, os chefes de departamento colocaram que 

eram pesquisadores, pessoas com outras coisas importantes para fazer e que realmente não 

podiam perder tempo fazendo isso. E, aí, me lembro fui bastante agressivo, falei: "Veja, 

aqui você tem dois pesquisadores que estão cumprindo funções administrativas: o Doutor 
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Morel, que é pesquisador e Vice-presidente e Diretor do IOC e eu que sou pesquisador e 

Superintendente de Administração. É a mesma coisa que se eu falasse para o Doutor 

Arouca que como sou pesquisador não faço o que tenho que fazer no meu serviço, no meu 

trabalho da Superintendência de Administração. Então Doutor, se você acha que é 

pesquisador deixe de ser chefe do departamento. Um chefe de departamento que coordena 

tem, pelo menos, que prever o que vai fazer e o que precisa para fazer. Se não sabe isso e 

não quer fazer isso porque não tem interesse, não deve ser chefe de departamento. Doutor, 

vai para o microscópio que esse é seu lugar e você esta errado na chefia do departamento" 

Acabou a discussão. Descentralizar nesses níveis pode ser um negócio complicado. Então, 

este é um processo de aprendizado e de discussão de como vai se assumindo isso. 

 

SB - Esses casos que você relata parece que foram casos especialíssimos. Eu acho que em 

geral a receptividade foi muito grande e de forma positiva. 

 

MH - Claro, essa é a diversidade que tem a Fundação, Susana. Na Escola, sim, onde você 

está trabalhando. Na Escola tem uma prática... 

 

MN - Na Escola tinham até o desejo de que o orçamento fosse do departamento. A Escola 

tem, o IOC não tem esse desejo. 

 

NB - É, mas essa reação não me parece nada estranha à história do IOC, pelo tipo de 

pessoas que trabalham ali é muito ... 

 

MN - É, eles tem a imagem do pesquisador que é o sujeito meio intocável nas suas coisas, 

nos seus aparelhos. 

 

SB - Para descentralizar a programação, vocês tiveram que fazer algum reforço de pessoal 

da administração nas unidades? Terão trabalhado com as mesmas equipes que operavam 

anteriormente, ou houve algum deslocamento ou designação de novos quadros para 

cumprir essa tarefa? 

 

MN - Claro que não. Exatamente aquilo que o Mário colocou: o grande desafio era esse. 

Cada vez que falávamos em descentralização, diziam: "Não pode fazer porque o sujeito 

não tem ninguém em programação, não tem núcleo de programação". Quando a gente 

assumiu até tinha essa proposta nos estudos. O Mário falou, na outra reunião, numa 

empresa paulista que esteve aqui e fez alguns estudos para colocar grupos de programação 

e de administração nas unidades; e essa coisa vira uma discussão teórica para partir para a 

descentralização.  Quando resolvemos descentralizar, resolvemos assumir aquilo que 

possa acontecer depois. Quer dizer, com as pessoas que lá estavam ou que lá não estavam. 

Mas, simplesmente, a gente deu à unidade a capacidade de preencher aqueles gráficos e ter 

que se programar. Todas as unidades nos devolvem aqueles gráficos preenchidos. 

 

MH - Isso aconteceu em Bio-Manguinhos, Far-Manguinhos, Escola, IFF, Centros 

Regionais; e no IOC não houve nenhuma possibilidade de descentralizar a comissão de 

compras porque eles não tinham possibilidade de fazer. 
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MN - Comissão de compras: a carta convite é um outro passo que a gente dá mais adiante. 

A gente descentraliza e cria comissões internas em cada unidade para fazer esse tipo de 

licitação,  uma licitação que tem um limite. O IOC nos diz que não podia fazer. 

 

MH - Então, a gente faz: assume a administração e faz isso para eles. Se não tem condições 

nós fazemos. Todas as outras unidades... Porque o processo de descentralização não era só 

a decisão; senão, depois, o que comprar e de quem comprar? 

 

NB - Eles delegaram isso a vocês? 

 

MN - Não é que nos forçaram a fazer, não tinham condições. É verdade que o modelo do 

Morel, enquanto Vice-presidente ou enquanto Diretor do IOC, era o mesmo modelo 

administrativo que tinha um pesquisador. Quer dizer, o núcleo de administração era ele e 

uma secretária 

 

MH - Mas isso tinha uma coisa histórica. Pela história e pela própria característica, o 

Diretor do IOC está no próprio Castelo. No IOC, a administração central operava muito 

mais que a administração do IOC. Então, a administração central é a administração do IOC. 

Eles não desenvolvem  uma administração própria porque a administração é quem supria ... 

 

NB - Eles são o núcleo inicial. 

 

MH - Eles são o núcleo inicial e a administração central de hoje era a administração do 

IOC, não a administração da Fundação. Na discussão sobre descentralização orçamentária 

ficou claro que a experiência do IOC era de que quem chegava primeiro, levava. Então, o 

IOC entregava primeiro todos os processos de compras e fazia grandes compras. Quando 

a gente foi analisar, o IOC tinha estourado todo o orçamento no primeiro quadrimestre. 

Tinham um consumo porque eles sabiam que existia a disponibilidade orçamentária global, 

entravam com os processos e a administração respondia a esse tipo de lógica. Não existia 

programação de como comprar e de como definir seus recursos. O IOC tem uma história 

que passa por isso: a administração central é a administração do IOC, então não desenvolve 

a própria administração. Coisa que não acontece nas novas unidades que vão se 

incorporando a posteriori. 

 

SB - Indiretamente, eu diria, que nas outras unidades foi hierarquizada a função do pessoal 

da administração. De simples encaminhadores de formulários, hoje tem uma função de 

maior relevância, na sua área técnica, dentro da própria organização. Pelos quadros que se 

apresentam na Escola de Saúde Pública isso é visível: essa hierarquização da função tem 

trazido como conseqüência um maior comprometimento na própria organização dos 

funcionários ligados à administração de processos. 

 

MH - A gente poderia avançar um pouco na parte de informatização Acho que vale a pena 

discutir especificamente isso. 

 

NB - Tá fechada essa primeira parte? 
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MN - Acho que fica faltando informatização e estrutura organizacional. 

 

MH - Nesse processo de alteração de seqüências, a informatização era o núcleo central. 

Não só para isso, também para desburocratizar o poder, normatizar, aumentar a 

transparência, socializar a informação e adequar tecnologicamente a Superintendência de 

Administração. Isso tem reflexos internos que se relacionam com a maneira como 

assumimos as mudanças organizacionais. Não estou falando do usualmente, mas da prática 

mais comum. Qualquer administração que assume uma organização, imediatamente pensa 

na estrutura: qual a organização e como vai operar esta estrutura. Então, faz grandes 

mudanças na estrutura. Nós, fizemos uns rápidos ajustes para eliminar aqueles enclaves de 

oposição, de ineficiência e de incompetência. Eliminamos o setor de custos, rebaixamos 

uma área de gerência para nível de setor. 

 

MN - No setor de custos já tinha se introduzido nossa noção: custo embasa decisões 

gerenciais, portanto não pode estar distanciado da função que está exercendo. Não adianta 

ter o custo centralizado. Isso é uma tolice. O custo tem que estar na linha de produção, 

acompanhando realmente o gerente para permitir que ele faça intervenções. Nós 

encontramos uma estrutura de custos centralizada na SAG. A SAG emitia um boletim de 

custos que ninguém lia, tanto que quando acabamos com ele ninguém reclamou, até hoje 

ninguém pediu o boletim de custos. E nós acabamos do dia para noite: "Não, isso aqui não 

se emite mais". Emitia-se o boletim de custos 30 dias depois, 45 dias depois, era uma 

despesa enorme. 

 

MH - O setor de custos tentava fazer custos da vacina, os custos de unidades totalmente 

diversas com lógicas diversas que tinham custos históricos com metodologia errada e não 

dava resposta a nada. A gente acabou com isso de entrada. Acho que era um enclave de 

oposição complicado. Então a gente também queria elimina como gerência. 

 

NB - Por que era enclave? 

 

MH - Porque de fato, quando a gente reuniu essas gerências sem demitir as pessoas, eles 

foram trabalhar com o ex-Superintendente e com a nova Superintendência de Apoio ao 

Programa Nacional de Imunizações. O Ivanildo foi e foram todos com ele. Inclusive, um 

primo dele era o gerente. 

 

MN - Nós temos, roubados, os únicos bons elementos, a secretária Solange, (risos).. 

 

NB - O Ivanildo hoje está na Superintendência, de que? 

 

MH - Apoio ao Programa Nacional de Imunizações. Agora, que acontece dentro desse 

raciocínio que estava seguindo? Usualmente, correntemente, a gente pensa na estrutura 

organizacional. Nós fizemos uns ajustes rápidos, mas não pensamos em qual era a 

estrutura. A estrutura é uma decorrência da nova forma de operar. E outra coisa que a gente 

usualmente faz é entrar na parte de organização e métodos. Ver os processos, como é que 

estão, superposições, ou seja, liberar e adequar os processos internos. Isso significava um 

grande custo de tempo, e significava entrar nas pequenas brigas das pessoas que estão 
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cumprindo determinadas tarefas, dizer: "Esta é supérflua, não corresponde, pode se 

integrar, não pode se integrar". Ia ser um desgaste muito grande e não ia dar resultados.  

Então, a gente tomou como eixo que, a partir do processo de mudança da informatização, 

a conseqüência teria que ser, também, a adequação dos métodos e da organização. Então a 

gente não inicia com organização e métodos senão que introduz a informatização e, a 

posteriori, vai fazer organização e métodos para adequar a estrutura à nova forma de 

operação. Então, alteramos as seqüências; não só das decisões, senão de determinadas 

coisas que usualmente aparecem primeiro e a gente as joga para depois. Porque o eixo 

central era a transformação e a transformação passava pela informatização: diminuía o 

poder, socializava, dava mais transparência, permitia adequar tecnologicamente e permitia 

mudar completamente a estrutura. Então, a gente altera isso. Quando você quer lograr um 

objetivo e não quer que atrapalhem muito, você cria divertimentos colaterais. No mês de 

agosto, simultaneamente à decisão de informatizar, começamos a discutir a nova estrutura 

organizacional. Então, subdivididos os grupos, os gerentes, com seus chefes de área, 

começam a discutir uma nova estrutura organizacional. E, simultaneamente, colocamos a 

mudança de espaço físico. Então, todo mundo começa a discutir, porque existia uma 

mínima irracionalidade, que era o fato de que setores que atendem público externo estavam 

no quarto andar. Tinha que haver uma realocação de espaços físicos de áreas que iam 

crescer ou que iam diminuir de tamanho, e um pouco mais de racionalidade quanto ao 

deslocamento do público dentro da Superintendência. Então, simultaneamente se criam três 

problemas: a informatização, que é o ponto central, e outros laterais, que era necessário 

resolver. A Superintendência tem um centro de processamento de dados, um serviço de 

processamento de dados: tem listas, tem técnicos, tem programadores, tem operadores. 

Então, qual a primeira proposta? Os programadores e analistas do serviço de 

processamento de dados assumem que podem fazer a informatização, que não é necessário 

contratar uma empresa. Aí, vem a primeira longa discussão e, praticamente, nossa 

imposição: "Vocês assumem que podem fazer, mas você tem cinco anos ou seis anos 

operando isto e não foram capazes de fazer o que vocês falam, hoje, que são capazes de 

fazer. A gente não acredita que vocês vão fazer a informatização no prazo que fixamos". 

Tinham um processo de dez ou cinco anos para fazer; nos queríamos fazer em um ano. 

 

SB - Esse centro tinha dependência da SAG? 

 

MH - Também, da SAG. É o SPD da SAG - Serviço de Processamento de Dados - ocupa 

a metade do terceiro andar; tem um computador Cobra 540, capacidade de processamento. 

A primeira grande discussão foi lograr convencer as pessoas de que não tinham capacidade. 

Elas insistiam que tinham capacidade. Então, pegamos as áreas estratégicas: orçamento, 

tesouraria, contabilidade, compras e deixamos o setor de comunicação, protocolo, e 

recursos - já tinha folha de pagamento - para que eles desenvolvessem entre 90 e 120 dias. 

Fez-se uma negociação interna com prazos.  

Ao mesmo tempo, fizemos uma licitação aberta e contratamos a TECNOCOP, que vinha 

com uma proposta diferente: não de comprar um pacote já pronto, senão de gerar o sistema 

a partir do próprio trabalho; e deixamos que o serviço de processamento de dados fizesse 

isso. Só que, passaram 120 dias e o serviço de processamento de dados não tinha feito nada. 

Então, contratamos a outra empresa para fazer. Sabíamos que todo mundo estava de acordo 

sobre as necessidades de informatizar nas reuniões de gerência. Mas a gente antecipava: 
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"Cuidado, cuidado, que vai ter conflitos. Isto vai gerar conflitos porque significa mudar as 

práticas, mudar as decisões e o próprio eixo do poder. Se vocês assumem contratar uma 

empresa externa e começar a intervir nos processos de cada uma das gerências, vamos 

assumir a administração desse conflito em conjunto".  

Obviamente todo mundo concordou e a gente contratou a empresa. Só que quando 

chegaram a intervir diretamente nos processos, começaram a aparecer os conflitos. 

Começaram a aparecer bloqueios de pessoas ou setores que, desde o início da discussão, 

estavam totalmente de acordo e achavam que era brilhante a idéia de informatizar. Agora, 

quando você entra no poder concreto dessa pessoa ,ela não gosta, começa a bloquear. 

 

MN - Não era uma proposta de informatizar o que era feito simplesmente. Queríamos 

aproveitar o computador, aproveitar a incorporação tecnológica para facilitar o processo 

de mudanças. É claro que não queríamos passar uma contabilidade feita manualmente para 

rolinhos do computador. Não. Nós queríamos uma contabilidade atualizada, moderna que 

nos desse as informações a tempo hábil e os informes para gerência simplificados e não 

tão personalizados e centralizados na figura exclusiva do chefe do setor. E isso 

evidentemente causa impacto. 

 

MH - Nós tínhamos três ou quatro pessoas-chave, sobre cujas cabeças não podia cair um 

tijolo. Se caísse um tijolo na cabeça de Zé Carlos, não sabíamos o que acontecia nem em 

contabilidade, nem em orçamento; se caísse um tijolo na cabeça da Silvina a mesma coisa; 

ou na cabeça de Marcos, da tesouraria, a mesma coisa. Marcos tinha as coisas na cabeça, 

ele é quem sabia, o resto do pessoal não sabia nada. Então, eram três ou quatro pessoas às 

quais você tinha que recorrer permanentemente. Quando você informatiza acaba essa 

necessidade de recorrer às pessoas. Você pode recorrer a um funcionário, e: "Olha, quero 

a folha do que está acontecendo hoje com tal coisa". O funcionário comum está operando 

o sistema 

 

MN - Aquele relatório que estava na cabeça do Marcos, do Zé Carlos ou da Silvina passa 

a estar dentro do computador e basta você apertar um botão. Isso evidentemente é uma 

coisa fantástica. 

 

MH - Muda a cabeça das pessoas. Então, aquelas pessoas que no primeiro momento, eram 

a favor da idéia quando se começa a afetar seu micro poder e seu controle de informação 

começam a bloquear. Moreira hoje assiste a discussões internas, que ainda continuam, de 

crítica a pequenas coisas. Eles não vêm o conjunto: "Não está funcionando bem o relatório 

número 14"; "Mas do 1 a 13, estão funcionando?"; "Sim. Só no relatório 14 está faltando 

tal coisinha". 

 

MN - E aí o 14 passa a ter a importância maior do que os 13 que estão funcionando. 0 14 

é chave para tudo, é chave interna, é chave para Brasília. Essa questão é colocada 

claramente. 
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Fita 16 - Lado A 

 

MH - Estava falando sobre estilo gerencial. Já estava mais ou menos pronta, no mês de 

Fevereiro ou Março, a possibilidade de ir implantando gradualmente. Porque a gente 

adotou uma estratégia de informatização não freqüente. Em vez de desenvolver um sistema 

centralizado, colocar terminais, interligações e que o centro de processamento de dados 

fizesse tudo, operamos de uma forma diferente, coerente com a democratização, 

descentralização e transparência. Não era centralizar em um computador, senão criar sub-

estações, quase auto-suficientes a nível de cada uma das áreas. Isso tinha dois sentidos: 

socializar o uso do microcomputador e dar auto-suficiência a cada uma das áreas. Então, a 

gente estabeleceu sub-estações a nível de tesouraria, orçamento, comunicação, compras e 

contabilidade. Quer dizer, botou o micro dentro da sala de trabalho, e quem opera o micro 

é o próprio usuário ou o próprio funcionário que trabalha dentro. Deixando para uma 

segunda etapa a interligação entre eles e o que é comum o armazenamento comum central. 

A gente alterou outro dos mecanismos usuais de trabalho: em vez de criar um grande centro 

de computação criamos sub-estações periféricas, deixando para uma segunda etapa a 

interligação. Esse é outro componente importante. 

 

SB - Isso é importantíssimo Mário, porque eu acho que é totalmente inovador no uso da 

informática, quando em geral acontece exatamente o contrário. Os processos 

informatizados tendem à centralização. 

 

MN - Isso mexe também com o poder do SPD. 

 

MH - Mexe com o poder do SPD e mexe com o poder geral. Os funcionários são treinados 

e tem um micro em sua sala e com uma segunda etapa, nessa centralização de informação 

que eles geram, o sistema central é um atualizador do que acontece no dia e um repassador 

de informação entre os distintos sistemas de micros. E tem um outro componente 

importante: se a gente fosse comprar terminais não inteligentes, que se comunicam com o 

processador central, com o sistema central, teríamos que comprar um equipamento muito 

grande que passa a ser ineficiente porque todo mundo está entrando para dar um processo 

simultaneamente, e por outro lado a indústria nacional e a reserva de informática é para 

micro computadores, os grandes computadores são de empresas internacionais. Então, 

além de nossa estratégia de democratizar o uso periférico, as sub-estações e não centralizar, 

tinha um outro componente importante que era utilizar a indústria nacional e não comprar 

grandes computadores que são fabricados pela IBM e grandes empresas multinacionais.  

Utilizávamos aquela capacidade nacional e, ao mesmo tempo, se correspondia com o 

modelo que a gente tinha. 

 

MN - As informações que nos permitiam essa decisão, esse modelo de terminais 

inteligentes, de micros desenvolvendo nos locais é desenvolvida a partir da TECNOCOP. 

Essa firma - a gente acertou na incorporação, na escolha dessa firma no processo licitatório 

- ao organizar o processo que nós tínhamos sugerido inicialmente, de informatização 

centralizada com micros não inteligentes nos setores para consultas e para dar algumas 

poucas entradas, nos apresenta a proposta. Uma proposta que fecha, inclusive, nesse 

problema do interesse nacional. Por que também é essa uma posição da TECNOCOP, uma 
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posição política da TECNOCOP. Também acho importante colocar isso, por que é uma 

firma de desenvolvimento de soft que não tem nenhum aparelhamento como as multis de 

equipamentos. 

 

MH - Isso que fala Moreira da escolha feliz da TECNOCOP é um pouco de sorte que a 

gente tem. A gente fez uma licitação, não conhecíamos as empresas, e ela ganha, ganha 

pela proposta e pelo preço. A TECNOCOP começa a se envolver em nosso processo de 

trabalho, nas nossas propostas de democratização e eles começam a se envolver no 

processo de uma forma quase afetiva, passam a trabalhar fora do horário, discutir um 

sistema que o trabalho deles não compensava pelo preço que eles tinham passado para a 

Fundação. 

 

NB - Há interesse dessas empresas nacionais também, Mário. Elas estão aprendendo. Eu 

acho que a indústria nacional de informática está se desenvolvendo e tem interesse também 

em fazer esse tipo de coisa porque é do próprio interesse dela. 

 

MH - Mas o usual é te venderem o pacote. Eles já tem pronto como se faz contabilidade. 

Então, a contabilidade se faz assim; e aí eles implantam. 

 

MN - O que o Mário diz é de uma importância fundamental pelo seguinte: essa quase 

incorporação da TECNOCOP às estruturas da SAG. Porque hoje tenho certeza que foi 

exatamente por eles não terem se colocado como empresa de fora, montando um sistema 

aqui dentro que nós ainda temos problemas. Eles passaram a discutir de igual para igual, 

se sentiam quase funcionários, como os gerentes de algumas áreas. Então, tiveram 

bloqueios pessoais. Hoje tem pessoas aqui, gerentes que não gostam do Zé Luiz, o Zé Luiz 

é o gerentão da TECNOCOP, aquele barbudo e tal. Então, eu acho que eles realmente 

sentiram aqui pela FIOCRUZ uma vontade de fazer correto. Integraram-se realmente e essa 

coisa funcionou tão bem, eles nos assessoram tão bem a ponto de fazer-nos fazer um tubo. 

Quer dizer, nós partíamos de uma coisa que todo mundo nos dizia e chamam isso de on 

line: "Temos que montar um sistema on line", e era o on line para cá on line para lá . Eu e 

Mário no princípio não entendíamos, depois passamos a entender dessas coisas todas. Mas, 

de repente, o on line é uma estupidez, não tinha nada o sistema on line; o que a gente tinha 

e tem hoje é essa coisa inteligente que bate com a nossa proposta de democratização de 

todos os processos. Quer dizer, hoje, tem o micro para material e eles lá fazem todo o 

procedimento de material e vão passar para a central apenas aquelas informações que 

interessam ou que interligam ou que tem interface com o orçamento, com comunicações, 

etc. 

 

MH - Essa é uma coisa curiosa. A TECNOCOP é uma cooperativa, eram ex-funcionários 

da SERPRO, que num momento são demitidos e criam uma cooperativa. Colocam o salário 

deles e não tem lucro, tem a distribuição entre a cooperativa... 

 

SB - Como é que ficou, nessa dinâmica toda, o antigo Centro de Processamento de Dados, 

foi integrado, foi absorvido? 
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MN - Entra agora numa segunda fase. Eles continuam processando a folha de pagamento 

e a parte de pessoal, como processavam antes. Eu gostaria de aprofundar essa pergunta, 

porque na verdade é um dos problemas: na medida em que você chamou a firma de fora, 

que mostra uma grande competência, se integra, passa pelo SPD o perigo de perder o seu 

monopólio de saber, seu monopólio técnico, na medida em que você começa a desmistificar 

essa coisa do computador. Você vê! O sujeito do material e que está lá mexendo no 

computador; aqui embaixo, pegava as fichinhas e dava a informação sobre o processo, hoje 

ele vai lá no micro e pega o processo e depois dá a informação. Então, isso criou problemas, 

os técnicos e as gerências do SPD não se integram, em momento algum, com a 

TECNOCOP. Era idéia nossa que essa coisa toda passaria pelo SPD, ele seria realmente o 

órgão que gerenciaria a permanência da TECNOCOP aqui. Tanto que todo o processo 

licitatório passa pelo SPD; toda a comprovação de despesas e aprovação de faturas passa 

pelo SPD, mas é só isso. Quer dizer, não passa pelo SPD acompanhar o processo de 

implantação da informatização na SAG. Esse é um dos problemas de que o Mário se livrou 

e que eu estou vivenciando hoje com bastante dificuldade. 

 

MH - O SPD começa a ter capacidade ociosa, porque eles tinham programadores, 

operadores que agora realmente tem menos funções do que tinham antes. 

 

SB - É, e a expectativa é que essa equipe se integra ou vai perder a função dentro da 

instituição. 

 

MH - Não, não vai perder a função porque, veja uma coisa, o Serviço de Processamento de 

Dados é quem vai fazer a interligação e quem deveria, no futuro, fazer o acompanhamento 

e desenvolvimento do sistema. Só que pode ter capacidade para fazer isso ou não ter 

capacidade para fazer isso. Nós achamos que tem relativa capacidade para fazer. Hoje 

quem está fazendo o desenvolvimento é a TECNOCOP, que está aqui do lado. Quer dizer, 

vão surgindo problemas, vão surgindo novas necessidades. Então, quem acompanha isso 

com analistas e vai resolvendo as necessidades que não são colocadas por um técnico ou 

especialista, são colocadas pelas pessoas que estão trabalhando, pelo usuário? "Eu estou 

trabalhando e preciso tal coisa". Mudou completamente a relação. Antes, eu era quem 

falava o que deveria ser feito, agora, coloco o que preciso e vocês me dão resposta. É 

totalmente diferente. Hoje, vejo funcionários que, apesar dos problemas, discutem com a 

TECNOCOP problemas que tem no sistema. Porque eles estão operando, eles estão usando, 

eles sabem o que precisam. Quero colocar um pouco os bloqueios. Como é que se define 

isto atropeladamente e de repente? O sistema estava mais ou menos pronto para ser 

implantado. Então, em contabilidade pode implantar-se, depois pode entrar orçamento, 

depois tesouraria; era mais ou menos gradual a informatização. Cada sub-estação tem um 

período para ser implantada e vão se treinando as pessoas para ir assumindo gradualmente.  

No mês de Abril deste ano já estavam mais ou menos prontos os programas e sempre 

existiam alguns bloqueios: "Não pode. Não dá, ainda está faltando isto, está faltando aquilo 

outro". E a gente corria o risco de que isso se dilatasse no tempo. Eu tinha tirado férias, 

voltei para a Semana Santa e disse: "Bom, está relaxando muito a tensão, e, na minha 

experiência, você não produz transformações senão gera a tensão suficiente". As coisas 

não acontecem, na administração pública, programadamente daqui a quatro ou cinco 

meses, você tem que produzir uma certa tensão e colocar prazos curtos. Então, eu defini 
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com Moreira que no dia 18 de Maio queríamos implantar o sistema. O sistema teria que 

estar implantado no dia 18 de Maio. A gente sabia que não ia acontecer no dia 18 de Maio, 

a nossa meta era o 1º de Junho. Faltava que fossem impressos os formulários, faltavam 

disquetes, faltava treinar não sei quem:  “Bom, mutirão. Todo mundo começa a trabalhar e 

temos reuniões 2 vezes por semana e se define isso"; "Falta o formulário tal"; "Bom, você 

vai conseguir em tal lugar". Então, 2 vezes por semana, quartas e sextas, a gente se juntava 

para ver como estavam aquelas coisas necessárias para implementar o sistema. Aí, 

chegamos ao dia 15 de Maio: "Doutor, não tem jeito, não pode ser o dia 18 de Maio, estão 

faltando ... mas o dia 25 de Maio pode ser". Aí avaliamos, realmente o dia 25 de Maio 

podia ser. "Bom, para colocar o 25 de Maio, porque não começarmos o 1º de Junho e já 

começamos com o mês completo em vez de estar começando no fim do mês." Se a gente 

não fazia assim, e não criava essa tensão e essa necessidade de implantar não se implantava. 

Obviamente, eu acho que atropelamos um pouco. Teria sido melhor se houvesse sido feito 

gradualmente em dois ou três meses, só que isso podia ser bloqueado e não acontecer, 

porque sempre tem alguma dificuldade, está faltando isto, está faltando aquilo. Por isso 

estava colocando, um pouco como estilo gerencial, que a gente diversificava o problema e 

colocava realocação física, discussão de estrutura, porque isso também era parte da 

estratégia de manter permanentemente as pessoas sobre tensão. Isso é muito estilo pessoal. 

Acho que na administração não acontecem mudanças se você não gera a tensão, e é também 

jogo de cintura, de como você vê quando começa a relaxar e quando começa a entrar apesar 

de que as coisas não acontecem; como você fixa um momento tático de tensionar a corda 

e colocar as pessoas correndo atrás do que você quer fazer. Quer dizer, isso não se discute, 

eu cheguei num momento que isso estava bloqueado e falei: “Veja, isto vai acontecer e 

quem não quiser que aconteça vai sair daqui. Acabou, o prazo terminou". 

 

MN - Para usar uma imagem, para caracterizar a irreversibilidade do processo, nós 

estávamos andando e que o caminho caía nas nossas costas. Portanto, não havia a menor 

possibilidade de retorno. A gente colocou isso claramente nas reuniões. Agora, o que eu 

queria chamar a atenção é que eu não sei se, quando a gente fica falando essas coisas, está 

falando qual era o método que a gente usava. O método eram reuniões. A gente não decidia 

isso assim fechado, eu e Mário conversando, não. O método eram reuniões freqüentes, 

diárias, semanais com as pessoas interessadas no processo. Seja do material, da 

informatização, em qualquer momento as reuniões se davam com as pessoas, dependendo 

do grau da decisão que se precisava tomar era com o gerente, ou descíamos aos próprios 

funcionários, mas o processo era sempre participativo, chamando as pessoas para 

participarem e opinarem sobre essas coisas. 

 

MH - Só que era: como vamos fazer isto nos prazos que estão definidos? Não está em 

questão se isto deve ser feito. Isto vai ser feito e vai ser feito nesses prazos. Como que a 

gente se organiza para que isto aconteça? 

 

NB - Vocês começaram a falar dos bloqueios e depois pararam, nesse processo como é que 

vão se comportando o Zé Carlos, o Marcos, a Silvina à medida que essas coisas vão 

acontecendo? 
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MN - Cada um tem sua própria personalidade. O Marcos se coloca como o grande 

divulgador das excelências dessa coisa, porque ele era o sujeito que vivia assoberbado. O 

método de trabalho dele era o método de ter tudo em cima da mesa e se ele precisasse de 

uma coisa procurar em baixo de uma pilha de recibos e ele fazendo tudo e ao lado fazendo 

uma listinha do que já estava pago. Imagina você, uma tesouraria - a gente vive sempre 

repetindo - tem que fechar todo dia. Uma tesouraria todo dia tem que estar fechada. 

Recebeu, pagou, todo dia tem que ter um fundo. Tesouraria não pode fechar no dia seguinte 

e ele tinha enorme dificuldade de fechar essa tesouraria, porque ele ficava envolvido com 

essa coisa toda. Quando você informatiza, você tira algumas ações e algum peso das costas 

do Marcos. Então, o Marcos é um sujeito que teve uma vibração enorme com o processo, 

embora seja esse o lugar onde está mais atrasado o processo de informatização. Ele só 

conseguiu chegar a um determinado ponto, daí para frente precisa de um pouco mais de 

pessoas com um pouco mais de conhecimento para levar o processo de informatização na 

tesouraria. A Silvina casa com o processo. A Silvina não detém e nunca deteve muito poder. 

A Silvina tem o poder do conhecimento, do trabalho. Ela trabalha muito, e em função de 

trabalhar muito sabe muito e em função de saber muito ela informa muito, ela é muito 

procurada, mas é em função disso. Então, ela não tem essa coisa do saber, do poder pelo 

deter informações. Ela tem as informações em função realmente do que ela trabalha e 

procura as coisas. A resistência estava no Zé Carlos. E aí, é um problema conceitual de 

transformação que se coloca, porque, o que é uma contabilidade? Uma contabilidade é uma 

coisa simples, onde deve haver um livrinho razão, essa coisa toda. Isso é contabilidade. 

Mas a contabilidade de Zé Carlos não era só isso, era isso e muito mais. Como disse o 

Mário: só não podia cair tijolo na cabeça do Zé Carlos. Das 3 figuras que ele falou, Marcos, 

Silvina e Zé Carlos, principalmente do Zé Carlos; porque se caísse na do Marcos, o Zé 

Carlos detinha algum conhecimento do Marcos e algum da Silvina. Mas os outros não 

detinham o conhecimento do Zé Carlos. 

 

MH - Ele tinha na contabilidade controle de tesouraria e execução orçamentária. 

 

MN - Ele tinha tudo. Esse é então o que sofre mais. 

 

NB - Reproduz em baixo o que acontece em cima. 

 

MN - Isso. Por que isso? Deixa eu dar a explicação porque eu estou fazendo essa colocação 

há pouco tempo. O antigo Superintendente é um contador, entendia mesmo de 

contabilidade. Então, ele faz passar a informação e o poder dele por um processo de 

contabilidade. Quer dizer, se ele fosse um planejador, como o Mário, talvez montasse uma 

estrutura do poder passando por um mecanismo de planejamento ou programação. Ele que 

é contador fazia passar pela contabilidade. Eu vejo assim, hoje, claramente. Ele detinha o 

saber da contabilidade, portanto pôde montar junto com Zé Carlos, influenciando os 

métodos de trabalho do Zé Carlos, uma concentração muito grande de poder na 

contabilidade. Mas o Zé Carlos, apesar de toda essa dificuldade que ele tem, esse bloqueio, 

é um elemento extremamente honesto e muito competente. Ele vai atrapalhando mas no 

passo seguinte facilita porque reconhece que as coisas foram feitas. Só para dar um 

exemplo que caracteriza isso que estou dizendo. Eu precisei, no outro dia, saber a posição 

orçamentária da prefeitura e disse: "Zé Carlos eu preciso saber, hoje, a posição 
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orçamentária porque preciso tomar uma decisão". Ele virou para mim e: "Puxa, Doutor, 

pois é, posição orçamentária... mas eu vou fazer tudo para lhe dar até o fim do dia". Ele foi 

para lá e daqui a quinze minutos voltou com um papel de computador. "Doutor, tá aqui"; 

"Foi rápido, hein!"; “Pois é, isso tá lá no computador: quando eu comecei a falar que a 

gente tinha que fazer isso, a Marilza estava do lado e me disse que isso a gente tirava do 

computador"; "Você está vendo, Zé Carlos"; "É, está funcionando. Isso aí é formidável". 

Ele não tinha aquela informação interna de que podia fazer isso puxando um relatório 

gerencial do computador. Ele passou a saber e passou a reconhecer uma certa eficiência, 

não uma total eficiência. 

 

MH - Zé Carlos não deixa de ser uma pessoa honesta, competente e leal, só que é essa 

qualidade. Por um lado, ele jovem com 18 anos, foi montado isso. E ele montou com as 

pessoas e com seu estilo. De repente chegam duas pessoas de fora, duas pessoas que não 

são administradores, contratam um grupo estranho à contabilidade e redefinem tudo o que 

ele montou em 20 anos de trabalho. Necessariamente, tem que ter essa qualidade, por um 

lado, reconhecer e ser leal e, por outro, fazer resistência no cotidiano. Eu não sei se Susana 

e se você acha que já estamos mais ou menos em cima. 

 

SB - Em cima da hora estamos. 

 

MH - Estou falando do tema. Sobre tomada de decisões a gente já falou, programação como 

processo que foi avançando, supervisão e controle está implícito dentro do próprio sistema. 

Eu colocaria algumas coisas. Não existia supervisão e controle dos processos internos. Isso 

a gente não fazia internamente. Que acontece com este sistema que coloca novas formas 

de supervisionar ou de controlar? A partir do momento em que todo o sistema de compras 

passa a ser computadorizado, um Superintendente pode perguntar quais foram os preços 

das três últimas compras e de quem foi comprado. Ele pode ver se a licitação que está sendo 

colocada e os preços que são atuais correspondem à expectativa da inflação e do 

crescimento e se não existe outro tipo de distorção dentro da compra. Você começa a 

acumular uma quantidade de informações que te permitem tomar decisões e saber se os 

processos estão acontecendo como corresponde, coisa que antes era impossível de saber. 

Você não podia obter essa informação. Antes, para bloquear uma compra, você 

desencadeava o processo, o processo licitatório andava e, de repente, a gente colocava os 

recursos em outra coisa e quando acabava o processo licitatório não tínhamos recursos. 

Hoje bloqueia-se. Para bloquear tem que fazer uma estimativa de quanto foi o valor de uma 

compra similar no período anterior à última compra. Quer dizer, a informação que isso gera 

permite outro tipo de supervisão e controle que antes não permitia, você tinha que acreditar. 

Hoje, você pode pegar algum tipo de informação - é o que a gente tem que começar a 

pensar agora - para ir acompanhando o que está acontecendo, e não só assinar. Comprei 20 

mesas e 14 cadeiras, o preço é tanto. Eu quero saber o preço que se pagou no mês anterior, 

para comprar o mesmo material, e por que está comprando em outro fornecedor, e quais 

são os fornecedores? Então, você tem acesso à informação que te permite controlar os 

processos internos. Antes era impossível. 

 

MN - Eu acho que em todas as áreas. Você pode fazer isso no material. Você pode fazer a 

mesma coisa no pessoal: número de funcionários, período de férias, folha de pagamento, 
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percentuais de fundos de garantia. Quer dizer, você passa a ter acesso à informação 

imediata. Vai chegar um determinado momento que não vai precisar chamar ninguém para 

saber quanto é que a Fundação gastou com mão-de-obra indireta, digamos assim, com 

recibos ou com RPA ou todas essas informações; o que te permite um acompanhamento. 

Acompanhamento é isso. Não preciso chegar num determinado instante e pedir o relatório 

sobre execução orçamentária da Prefeitura - que eu desconfio sempre que não se controla.  

Eu posso, se eu acho que isto é importante para tomar decisões, pedir diariamente uma 

informação da execução orçamentária da Prefeitura, e poder chamar a atenção do Prefeito: 

"E, olha, você está mal em material de consumo, você tem baixa execução de equipamento 

e você está zerado em obras,  portanto você tem que se reprogramar, tem que se rever 

internamente, porque você ainda tem quatro ou cinco meses de trabalho com esse 

orçamento". Então, é isso que a informatização vai permitir além de outras coisas em áreas 

muito específicas; como DRH por exemplo, que vai permitir processos de desenvolvimento 

de pessoal interno. Quando você tem um cadastro, num computador, você pode passar a 

acompanhar a evolução do pessoal do quadro interno de funcionários e ter propostas claras 

de reciclagem, de intervenção, de aperfeiçoamento do processo de escolha, de seleção 

interna, e de promoções internas, que hoje são feitos mecanicamente, de uma maneira 

muito pouco eficiente. 

 

MH - Eu queria complementar uma coisa. Moreira falava que a gente vai andando e o 

caminho detrás vai sumindo e não tem retorno. Uma coisa a gente tinha que cortar que é o 

processo que entra, agora, já, para ser definido. Você informatiza, mas a estrutura continua 

sendo a mesma, as pessoas continuam estando aí. A primeira coisa que se coloca é: "Bom, 

como não estamos com muita certeza que a informatização opere, vamos montar em 

paralelo o mesmo sistema anterior". Então, continuamos andando, em paralelo, com o 

sistema anterior e o sistema novo. A gente acabou com isso rapidamente: não existe sistema 

paralelo, é jogado na piscina, acabou a brincadeira. Porque senão a burocracia começa a 

recriar os controles dos controles. Você tem 160 funcionários, informatiza, e de repente 

todo mundo começa a gerar novas tarefas que são controlar se o que está saindo do 

computador está correto ou não está correto, e começa a criar toda uma estrutura, uma 

trama, que realmente não se adequa.  

A gente decidiu primeiro, não existe paralelo, vamos cortar o paralelo rapidamente  - 

quando você monta um paralelo  depois não acaba nunca; e segundo, parte de organização 

e métodos tem que entrar rapidamente para evitar que se consolidem práticas históricas, 

senão a burocracia volta a recriar novas funções. Esse é o problema: interligar com o SPD 

central, fazer funcionar as interfaces entre distintos setores e entrar com organização e 

métodos para normalizar os processos que correspondem à parte de informatização. Você 

queria perguntar uma coisa? 

 

NB - É, sobre a relação da administração, desses novos processos de trabalho, de 

organização com as unidades. Vocês falaram da descentralização, mas há um tempo atrás, 

eu até te falei, a secretária da Casa reclamava da bagunça, da confusão, que não compra 

material há não sei quantos meses, que não tem lápis, papel, que não sei o que, porque esse 

negócio de computador, quer dizer, ela reclamava. Então, como é que está essa relação, 

vocês pensam em tentar dar um apoio às unidades nesse processo de descentralização? 
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MN - A gente acha que as unidades, no processo de descentralização, tem que ter condições 

de assumirem a descentralização. A descentralização são ações. Então, elas tem que ter 

condições. Evidentemente, algumas vão sentindo necessidades e vão incorporando 

pessoas, treinando pessoas, e a gente tem sentido isso pelo mecanismo coletivo que a gente 

criou na SAG; quer dizer, essa coisa que o Mário começou a falar de estrutura. A estrutura 

criou a figura chamada Conselho de Administração. Conselho de Administração é o órgão, 

hoje da SAG, para a estrutura da SAG, composta por todos os administradores e que se 

reúne regularmente uma vez por mês, e já teve duas reuniões. E nessas reuniões, a gente 

debate todos os assuntos dos problemas trazidos pelas unidades e coloca, democratiza, 

socializa bastante as informações. Esse é o mecanismo. Outro mecanismo, é uma coisa que 

você colocou de acordo, da SAG sair para as unidades. É uma coisa que vamos fazer em 

conjunto, eu e o Mário inicialmente, até para conhecermos bem o problema interno das 

unidades e depois vamos fazer isso rotineiramente. Quer dizer, a SAG se abre enquanto 

unidade, atividade meio para ir às unidades e tomar conhecimento das coisas que estão se 

passando. 

 

Fita 16 - Lado B 

 

MN - É claro que esse processo de informatização, esse modelo de informatização, tem 

que se  passar para as unidades. Eu acho que - num momento nós já falamos e eu vou 

repetir - o que se espera é que uma unidade que armazena material tenha o seu sistema de 

armazenamento - almoxarifado ou micro almoxarifado ou simples depósito - ao espelho, 

apenas numa proporção diferente, do almoxarifado daqui; que tenha também ações de 

pessoal e que tudo isso passe pelo computador. Assim, fica muito mais fácil interligar, quer 

dizer, passar as informações de um micro para outro micro, porque a linguagem do 

computador fica mais fácil quando você tem vários computadores, senão você tem que 

mecanizar de um lado e passar para a linguagem do computador. Esperamos que isso vá se 

passando no processo. Eu não espero que isso seja uma coisa que vá se decretar assim: 

"Todo mundo terá micros, o material terá micros e o pessoal também". Esperamos um 

processo de discussão com as unidades para colocar essas coisas. 

 

MH - Eu comentaria uma coisa para fechar, para ver a mudança que aconteceu... 

 

NB - Você não vai fazer um fechamento que nem aquele em que eu chorei da outra vez, eu 

fiquei chorando aqui no fechamento da entrevista dele. 

 

MH - Não, não. Veja uma diferença qualitativa ou substantiva quando nós iniciamos e 

comentávamos a estrutura organizacional; falamos que a Superintendência tinha agentes 

administrativos das unidades. Eram agentes administrativos da Superintendência nas 

unidades, dependendo do Superintendente e não dos diretores das unidades. O primeiro 

passo que nós demos, foi colocá-los em dependência das diretorias das unidades; o segundo 

passo que se dá na estrutura é faze-los formar parte do Conselho Assessor a nível do 

Superintendente, discutindo a distribuição de recursos e as políticas da Superintendência. 

Quer dizer, de meros agentes da administração, passam a participar nas decisões da 

Superintendência. Hoje ainda não acontece, como fala Moreira, mas muda 

qualitativamente a relação com as unidades.  
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Moreira colocava outra coisa que tem a ver com a SUPLAN: a gente tem, digamos, que 

elaborar a proposta a médio prazo, a longo prazo, as prioridades e iniciar o processo de 

discussão nas unidades. Eu tinha pensado discutir com as unidades, porque você não pode 

começar a colocar estratégias quando você não resolve o dia-a-dia. Você não resolve os 

problemas de fila nos restaurantes da Escola, não resolve o problema de telefone da Escola; 

então, é muito difícil dizer: "A Escola vai ser, daqui a cinco anos, o grande centro de 

estudos estratégicos do Brasil".  

A gente vai visitar as unidades para discutir planejamento. Eles tem problemas do dia-a-

dia, alguns passam pela área de programação. Então, para dar idéia de conjunto e de 

trabalho integral, vamos visitar juntos as unidades para discutir quais são os problemas e 

como é que a gente pode resolvê-los, sejam desde como assumir a descentralização, ou 

problemas que tem de compra de lápis até problemas das filas, ou problemas de espaço. 

Como é que a gente pode resolver esse problema? Porque, senão, você não se legitima e 

também não pode discutir a longo prazo.  

A nossa decisão é, a partir da próxima semana provavelmente às terças e quintas feiras, 

começar a visitar as unidades para discutir os problemas e ir colocando, a partir dos 

problemas, que também é necessário pensar no futuro e começar a pensar também para 

onde vamos e quais os espaços que tem cada unidade, e o que legitima cada unidade e o 

que podemos fazer bem e não fazer tudo bem. Tudo, a gente não pode fazer bem, algumas 

coisas podemos fazer melhor e outras pior. Mas isso parte da nossa visão de que você não 

pode pensar e discutir para onde você vai e o que legitima a unidade, se você tem problemas 

do dia-a-dia que não se resolveram. Então, a gente está pensando com os pés no chão dentro 

desse processo, um processo que tem que sair também das unidades e discutir os problemas 

que tem as unidades. 

 

SB - Bom, mesmo qualquer situação de mudança, por ser um processo, tem uma dinâmica 

toda especial. Evidente que, na proposta feita a nível da SAG, haverá uma expansão, haverá 

um aperfeiçoamento, haverá um aprofundamento das propostas, que em alguma medida é 

essa coisa de transição democrática que acontece aí na sociedade global, da qual a SAG 

não pode se afastar. Agora, eu concordo com uma colocação que Moreira fez a respeito da 

necessidade de aprofundar na área de recursos humanos, uma das prioridades evidentes, 

porque as nossas organizações são as pessoas e não só as tecnologias e as máquinas. E 

nesse sentido me parece que a proposta para o futuro, na área de recursos humanos, seria 

muito bem vinda dentro da organização como um todo. Qualquer mudança, é óbvio, é 

muito difícil de quantificar; por isso se nós imaginássemos que vocês colocaram uma 

expectativa 100 no início desta experiência, vocês teriam chegado a que valores? 

 

MH - Você está dizendo que a gente é otimista ou pessimista? 

 

SB - Bom, acho que aqui tem de tudo, otimistas e pessimistas então não vamos tirar o 

mérito. 

 

MH - Eu acho que da proposta que fizemos quando assumimos a SAG, avançamos muito. 

Praticamente, sentamos as bases da transformação. Não quer dizer que acabou; não está 

consolidado o processo, não está finalizado. Agora, eu diria que quanto à democratização, 

à participação interna, socialização de informação, descentralização administrativa, 
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adequação tecnológica, a gente avançou tremendamente. Então poderia falar 80%, 70%, 

20%. Eu acho que no curto prazo, pouco mais de um ano, pelo que a gente logrou fazer 

com as mesmas pessoas, pelas transformações que aconteceram, fizemos muito além do 

que pensávamos fazer em um ano, sem alterar as pessoas, trabalhando com as mesmas 

pessoas. 

 

MN - Eu concordo com o que o Mário disse, até com os percentuais eu gostaria... 

 

NB - Ele não falou percentual, falou 80, 20 e tal. 

 

MN - É, também é bom ficar na incerteza. Mas eu gostaria de ter uma certeza: depois do 

que a gente fez, do que a gente discutiu esse tempo todo, trabalhou com essas pessoas, que 

a gente tenha conseguido botar na cabeça dessas pessoas a democracia, o processo 

participativo. Eu gostaria realmente, talvez não ter feito tanto, mas ter feito com que essas 

pessoas transformassem o processo em irreversível. Eu consideraria como grande vitória, 

se eu ou o Mário saíssemos hoje, que o processo de democratização fosse realmente 

irreversível e ninguém mais pudesse sentar atrás de uma cadeira e dizer: " Eu mando, eu 

resolvo, eu faço por todos os outros, vocês vão cumprir". Essa seria realmente... Acho que 

a gente conquistou muita coisa. O Mário relatou aí, a descentralização está funcionando 

não há duvida, e a incorporação tecnológica está aí não há como reverter. Eu não tenho 

certeza se a gente conseguiu mexer o suficiente na cabeça das pessoas para transformar em 

irreversível o projeto 

 

MH - Moreira, nisso eu tenho uma convicção. Eu tenho certeza que o processo pode 

reverter-se, pode voltar para atrás, mas o custo vai ser grande. Qualquer um que queira 

reverter o processo que a gente iniciou vai pagar um custo grande. Não provavelmente a 

nível das pessoas com as quais a gente trabalhou, elas poderiam voltar de novo a entrar no 

processo. Mas quando você abre a nível das unidades, a nível da descentralização, significa 

que já não estão envolvidos na administração só aqueles funcionários que estavam na 

administração. Voltar a centralizar significa realmente começar a mexer com um universo 

muito maior daquele que tínhamos inicialmente. Não estou falando que isso seja 

irreversível, tem que ser autoritário e tem que ser porrada mesmo. Me parece muito difícil 

que você convença hoje. 

 

MN - Você coloca que tem que ser uma porrada muito mais forte? 

 

MH - É, tem que ser uma porrada muito mais forte. Tem que ser: "Eu vou tirar e vou fazer". 

Agora, que vai ter dificuldades vai, eu não tenho dúvida nenhuma; porque você socializou 

a informação, descentralizou as decisões, deu participação a setores muito mais amplos, 

não estou só olhando internamente dentro da SAG. Eu acho que, inclusive, as pessoas que 

viveram momentos autoritários não mudaram a cabeça e que a gente não vai mudar a curto 

prazo a cabeça dessas pessoas, nem em um ano, nem dois, nem três. Não interessa só a 

ideologia, interessa a competência técnica. Então, há pessoas que são competentes 

tecnicamente, não porque pensem igual que a gente. Eu acho que alguma coisa fica nas 

cabeças das pessoas. Toda esta coisa tem uma pedagogia implícita dentro dela; não é a toa 
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que a gente abre a participação, hierarquiza as pessoas, tem um tratamento diferente. Essas 

coisas ficam nas pessoas. 

 

SB - Você está imaginando que as pessoas que não tem ideologias, não tem valores, 

também contribuem para o processo de socialização e democratização. Eu acho que 

ninguém gosta de ser mandado como um soldado. Quando encontra um sistema mais aberto 

e mais participativo, geralmente participa com boa vontade. 

 

MH - Mas veja uma coisa, inicialmente eles participavam conosco porque não sabiam de 

participação; para baixo não acontecia. Eles continuavam com as mesmas práticas do 

gerente para com os subordinados. Então, nós tivemos que sair aos setores para permitir 

que as pessoas começassem a participar, para que se repassasse para baixo. Não é um 

processo fácil. 

 

MN - E um processo que passa pela noção, pelo conceito de eficácia e eficiência. O 

processo autoritário é mais eficiente, porque faz acontecer rápido. Essa é a noção; não estou 

dizendo que é a minha noção, muito antes pelo contrário, porque o outro é irreversível, o 

outro é permanente. Eu faço acontecer agora e eles acontecem daqui há pouco. Na 

discussão que nós colocamos, as decisões se davam ao nosso nível, mas daí pra baixo eles 

decidiam pelos restantes. Por quê? Porque aí eles sabiam, os outros não sabiam. 

 

MH - Eram capatazes. Continuavam reproduzindo as mesmas práticas anteriores. 

 

MN - Pois é. A minha dúvida, e que é a minha incerteza, é exatamente por isso. Eu posso 

ter ganho algumas poucas cabeças, a gente pode ter ganho no processo algumas poucas 

cabeças. Agora, eu não sei se o processo ficou irreversível, porque eu não sei até onde ele 

foi entendido e compreendido por outros níveis. E eu acho que as derrotas da minha vida, 

em determinada época, foram exatamente isso; porque o processo didático é, eu não tenho 

dúvida nenhuma. A gente entra nisso não pra fazer as coisas, nem eu nem Mário sentamos 

naquelas cadeiras para sermos Superintendentes. Não, a gente fixa até prazos para sair - 

acabaram nos levando os prazos - mas a gente entra exatamente para mudar as coisas, e as 

coisas se mudam através das pessoas. A gente sempre soube que não iríamos mudar coisas 

se não mudássemos pessoas. Mudar pessoas quer dizer mudar a cabeça das pessoas; não é 

trocar o Zezinho pelo Joãozinho, mas é trocar a cabeça das pessoas, mexer por dentro das 

pessoas, fazer com que elas pensassem o processo de maneira diferente. Isso é 

extremamente didático. 

 

MH - Agora Moreira, pensa um pouco que acontece, isso a gente nunca discutiu, a gente 

descentralizou a nível das unidades, centralizar novamente significa mexer não só com a 

estrutura interna. Agora, que acontece nos micropoderes internos? Que acontece com as 

pessoas que hoje controlam ou tem informação sobre o processo? Antes não tinham, antes 

eu fazia só A, botava um A, o outro botava um B, e o outro botava um C. Só o gerente 

tinha o controle do pessoal. Só o Superintendente tinha o controle do processo geral, 

dividido em 20 ou 10. Hoje, você tem pessoas que entendem de todo o processo. Os 

funcionários estão participando, sabendo o que acontece. Você pode reverter isso, só que 

o custo é muito grande. Eu não posso falar quanto é. Mas eu sei que isso opera. Podem ter 
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a ideologia de outro tipo, pode até ser autoritária, mas o que eles conquistaram de 

conhecimento é muito difícil voltar pra atrás. "Você, a partir de amanhã, não vai fazer tal 

coisa, você só vai fazer tal outra. Eu vou controlar tal coisa", quando já está montado um 

sistema que está nas pessoas. Como tirar esse sistema das pessoas? Elimina os micros, 

elimina o processo que qualquer um tem acesso para botar um centro de computação 

centralizado? Se a gente houvesse estado num sistema de computação centralizado teria 

sido muito mais fácil, muito mais simples. Por que bastava dizer: "vocês me informam".  

Hoje estão informados, todo mundo que está operando. Então, como reverte esse processo? 

O custo é grande, Moreira, eu não falo que não se possa reverter, mas o custo é muito 

grande. Não tanto pelo externo, mas pelo propriamente interno. O qual não quer dizer que 

não possa acontecer; não estou falando que não possa acontecer. Eu acho que o custo vai 

ser muito maior para desmontar o que a gente fez 

 

SB - Esperamos que não aconteça. 

 

MN - Se nós trabalhamos com as mesmas pessoas e com as ideologias dessas mesmas 

pessoas, e não tivéssemos uma cabeça política ideológica semelhante à nossa; se a gente 

tivesse feito diferente, a gente teria obtido resultados melhores ou piores? Isto é, se a gente 

tivesse substituído a eficiência, a eficácia técnica pela eficiência e eficácia política, nós 

teríamos melhores ou piores resultados? 

 

MH - Eu diria uma coisa, Moreira, se eu tivesse conseguido meia dúzia de pessoas de 

grande competência técnica e com perfil ideológico compatível com o meu, eu teria 

mudado tudo. 

 

MN - Mas aí não vale, estou dizendo dentro da nossa realidade do que a gente conhece da 

ideologia. 

 

MH - Eu não posso substituir numa área administrativa, competência profissional por 

ideologia porque paraliso o desenvolvimento. Mas se eu tivesse dado um perfil do que eu 

gostaria, se eu tivesse contadores, tesoureiros, teria tentado colocá-los. 

 

MN - Essa é uma resposta escapista, né. Quer dizer, o ideal do cara como cabeça ideológica 

e conhecimento técnico perfeito... 

 

MH - Não, não estou te dando a resposta. Como não tenho isso prefiro avaliar... 

 

MN - E o que é que a gente tem no nosso universo, no nosso mundo, no progressismo da 

esquerda? A gente tem só a esquerda, só ideologicamente a esquerda? 

 

MH - Eu acho que, neste processo da Reforma, neste processo que esta acontecendo hoje 

de ocupar espaços institucionais concretos de serviços, vamos fazer uma aprendizagem a 

médio prazo. Pensando o que você teve até hoje. 

 

NB - Você esta falando da Reforma Sanitária? 

 



 

246 

 

 

P

A

G

E 

55 

MH - É, a Reforma Sanitária - na Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, Bahia, Alagoas - 

está fazendo com que as pessoas que antes estavam na oposição fazendo críticas e não 

propostas concretas e não intervindo, pode acontecer que não dêem resposta hoje, ou dêem 

uma resposta parcial, só que vão fazer um grande aprendizado. 

 

MN - Ué, então perdemos o tempo aqui, deixamos de trabalhar com pessoas e fazer com 

que tivessem um aprendizado. Nós devíamos ter incorporado pessoas da nossa ideologia. 

 

MH - Não tínhamos pessoas disponíveis para isso. 

 

MN - Eu paro, não pergunto mais, ele está escapista. 

 

NB - O que você acha, Moreira? 

 

MN - Eu não acho, eu tenho dúvidas só, a mesma dúvida que ele tem. Quer dizer, o ideal 

é o ideal que ele coloca... 

 

MH - Veja uma coisa Moreira - senão a gente é contraditório com o que a gente coloca: 

nós estamos colocando que uma das formas de cumprir com a democratização, 

transparência e todas aquelas coisas, é reduzir ao mínimo o poder burocrático e socializar 

a decisão. Acontece que estou desmontando... Na área de tesouraria não me interessa que 

seja um cara progressista; me interessa que seja um técnico porque não se tomam as 

decisões aí. Não vão se tomar as decisões na contabilidade. Se eu estou reduzindo o poder 

ao mínimo, para que quero colocar quadros ideologicamente bons e incompetentes 

tecnicamente? 

 

MN – Essa é uma proposta final que nós tínhamos. No princípio foi um grande aprendizado 

para nós também. Porque no princípio a gente não... Agora, temos certeza que o processo 

era técnico e a gente retirou a política daqui de dentro. Mas no princípio, no grande 

processo de aprendizado, eu não sei se não perdemos a oportunidade de aperfeiçoar alguns 

quadros junto conosco, fazer com que aprendessem o processo também, e hoje tivéssemos 

não só Mário e Moreira Nunes com as mesmas colocações, mas outras pessoas. Deixa eu 

tentar colocar isso um pouco mais realisticamente: se nós fôssemos militantes do Partido - 

o que não somos - nós não estaríamos perdendo uma oportunidade de formar quadros? Isso 

não seria um pecado ideológico? Marx não estará dando voltas no túmulo? O que é que 

você acha? 

 

MH - Me interessa quem decide e sobre o que decide. Se eu diminuo a capacidade de 

decisão o problema é técnico, puramente técnico administrativo. Não é um problema 

político. 

 

SB - Claro, Mário, mas acho que isso é parcial. Técnico existe nesta e noutras situações; e 

existe, é fato da realidade, a capacidade da burocracia de intervenção através de diversos 

instrumentos e mecanismos de poder. Ela existe, e eu acho que se realmente... aqui não se 

joga uma utopia, o que é possível e o que é desejável, certo? O desejável me parece que 

houvesse sido considerar as 2 vertentes da coisa; não só a questão técnica, porém também 
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a questão política. Eu acho que isso era desejável, agora se não for possível perante a opção, 

a outra alternativa me parece verdadeira também. Se eu não tenho a pessoa ideal que saiba, 

que tenha uma consciência política de saber que está fazendo por uma questão muito mais 

global, o critério da eficiência técnica e do menor poder possível é um critério válido. 

Agora, de qualquer maneira, o outro é desvalorizar a administração - me oponho 

terminantemente à desvalorizar a administração; e me parece que, em alguma medida, o 

que nós estávamos sugerindo quando falamos no desenvolvimento de recursos humanos, 

numa tarefa dirigida às pessoas muito mais a longo prazo, isso também estaria implícito. 

E, atenção que eu não estou pensando que todas essas pessoas que trabalham num regime 

autoritário sejam ferventes entusiastas do autoritarismo, muito pelo contrário, eu sugeri em 

alguma medida que muitas dessas pessoas provavelmente não gostavam daquele estilo de 

condução e hoje estão muito mais voltados para o estilo da nova gestão do que para o estilo 

antigo. E aí, eu concordo contigo, voltar pra atrás provavelmente vai significar obstáculos 

colocados por aquele grupo de pessoas. Provavelmente, se você faz um inquérito vai 

encontrar que hoje tem mais entusiasmo nessa equipe mandatária, certo? Porém, eu acho 

que continua válida a proposta, a questão que colocou Moreira. 

 

MH - Você foi quem nos alertou para isso no ano 86. Ai, nós selecionamos a Silvina para 

fazer o curso de planejamento, e isso mudou substantivamente a cabeça da Silvina. Susana 

mandou este ano, novamente, para fazer o curso, mas nós estamos com dificuldade de 

mandar alguém. Nós temos 2 pessoas que tem curso em planejamento e realmente não 

encaminhamos mais pessoas porque pensamos que não se justificava. Provavelmente, a 

gente vai ter que formar melhor algum quadro posterior. 

 

SB - Mas, também, Mário, não se pretende que todo mundo na SAG seja especialista em 

planejamento de saúde, não precisa ser ambicioso. 

 

MH - Não interessava tanto planejamento em saúde, interessava muito mais o que se 

repassa nos cursos de planejamento. 

 

SB - É, o que vocês chamam de abrir a cabeça. 

 

MH - Abrir a cabeça significa pensar com muito mais abrangência do que se pensa em 

administração, essa foi a grande descoberta da Silvina. A Silvina voltou e falou: "Eu fazia 

esta merda e pensava que estava fazendo bem. Agora estou entendendo coisas diferentes, 

e eu realmente estou fazendo mal. Nunca pensei nessas coisas, e hoje começo a pensar no 

poder, começo a pensar que significa autoritarismo, que significa democracia e qual é meu 

papel dentro desta organização". Essa foi a grande diferença da Silvina, antes e depois do 

curso. Quando foi ao curso e começaram a discutir o Estado e Política, ela queria sair e não 

queria enfrentar-se com o problema de pensar outra coisa que nunca havia pensado. 

 

NB - Mas isso não pode ser reproduzido para outras pessoas? Não com todas as pessoas, 

evidentemente, porque aí é um pouco a tua dúvida, se é possível você chegar a mudar a 

cabeça de algumas pessoas, não de todas, mas de algumas. Você como Superintendente 

agora podia... 

 



 

248 

 

 

P

A

G

E 

55 

MN - Continuamos com a mesma dificuldade de selecionar pessoas com esse tipo de 

coisas. A nossa preocupação... fizemos essa opção claramente posta pelo técnico, pelo 

saber técnico, saber colocar as coisas. Essa discussão, podemos ficar nela uma semana ou 

mais da opção que tem que ser feita, seria um bom tema para os alunos discutirem. 

 

 

 

 

 

 

 

 


