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OS UTÓPICOS DA CIÊNCIA – crise, repressão política e ideológica

Resumo

Esse trabalho trata da trajetória de dez pesquisadores cassados políticos do Instituto Oswaldo 

Cruz (IOC), no episódio conhecido como "Massacre de Manguinhos", ocorrido nos anos 70, 

durante a ditadura militar, até a reintegração dos mesmos na Fundação Oswaldo Cruz, em 

1986. 

Os cassados de Manguinhos, como são conhecidos, são denominados aqui como “os utópicos 

da ciência” por entendermos que queriam transcender aquela situação social, e orientaram 

suas condutas em direção a elementos que a situação ora vigente não continha.

Abordamos o modelo pasteuriano adotado pelo Instituto Oswaldo Cruz, que baseava-se no 

tripé: pesquisa, produção e ensino, a repressão política e ideológica, e a crise institucional. 

Também constam um panorama da época da ditadura militar, os antecedentes do Golpe de 64 

e o contexto do pós golpe, inclusive as consequências das ações da repressão política para a 

Instituição e para os cientistas, bem como a anistia política e reintegração dos mesmos pela 

Fiocruz.

Palavras-chave: (cassados de manguinhos, massacre de manguinhos, ditadura militar,
utópicos da ciência)



UTOPIANS SCIENCE - crisis, political repression and ideological

Abstract

This work deals with the trajectory of ten researchers cassados politicians do Instituto 

Oswaldo Cruz (IOC) in the episode known as "Manguinhos Massacre" which occurred in the 

'70s, during the military dictatorship, to reintegrate them in the Oswaldo Cruz Foundation in 

1986 .

The cassados Manguinhos, as they are known, are referred to herein as "the utopian science" 

because we understand that they wanted to transcend social situation, and guided their 

behavior toward the elements that did not contain the prevailing situation.

We approached the Pasteurian model adopted by the Oswaldo Cruz Institute, which was 

based on a triangle: research, production and education, political repression and ideological 

and institutional crisis. Also included an overview of the era of military dictatorship, the 

background to the coup of 64 and context of the post coup, including the consequences of the 

actions of political repression to the institution and scientists, as well as the political amnesty 

and reintegration of the same by Fiocruz.

Keywords: (purged of Manguinhos, Manguinhos massacre, military dictatorship, utopian 
science)



LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

ABC – região paulista formada pelos municípios de Santo André, São Bernando do Campo, 
São Caetano (e Diadema)

AI – Ato Institucional

AIDS – Síndrome da Deficiência Imunológica Adquirida

ANL – Aliança Nacional Libertadora

ARENA – Aliança Renovadora Nacional

BVS – Biblioteca Virtual em Saúde

CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

CBA – Comitê Brasileiro de Anistia

CBPF – Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas

CEBES – Centro Brasileiro de Estudos da Saúde

CEME – Central de Medicamentos

CF – Constituição Federal

CGT – Comando Geral dos Trabalhadores

CLT – Consolidação das Leis do Trabalho

CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

CNS – Conferência Nacional de Saúde

COC – Casa de Oswaldo Cruz

CPDOC – Centro de Pesquisa e Documento de História Contemporânea

DOI-CODI – Destacamento de Operações de Informações - Centro de Operações de Defesa 
Interna

ENSP – Escola Nacional de Saúde Pública

EUA – Estados Unidos da América

FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos

FIOCRUZ – Fundação Oswaldo Cruz



FGV – Fundação Getúlio Vargas

HIV - Vírus da Imunodeficiência Humana (Human Immunodeficiency Vírus)

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

INAMPS - Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social 

INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social

IOC – Instituto Oswaldo Cruz

IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

IPM – Inquérito Policial Militar

IPROMED – Instituto de Produção de Medicamentos 

JK – Juscelino Kubitschek

MDB – Movimento Democrático Nacional

MDB –Movimento Democrático Brasileiro

MEC – Ministério da Educação 

MP – Medida Provisória

MZUSP – Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo

OAB – Ordem dos Advogados do Brasil

OPA – Operação Norte-Americana

PCB – Partido Comunista Brasileiro

PDC – Partido Democrata Cristão

PMDB – Partido do Movimento Democrático Brasileiro

PNI – Programa Nacional de Imunizações 

PSD – Partido Social Democrata

PSP – Partido Social Progressista

PTB – Partido Trabalhista Brasileiro

SARS – Síndrome Respiratória Aguda Severa

SBPC – Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência



SNI – Serviço Nacional de Informação

STM – Superior Tribunal Militar

SUDS – Sistema Unificado de Desenvolvimento de Saúde

SUS – Sistema Único de Saúde

TV – Televisão

UDN – União Democrática Nacional

UEG – Universidade Estadual de Goiás

UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais

UnB – Universidade Nacional de Brasília

UNE – União Nacional dos Estudantes

UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas

UNIVERSO – Universidade Salgado de Oliveira

URSS – (antiga) União das Repúblicas Socialistas Soviéticas

USP – Universidade de São Paulo

  



SUMÁRIO

                                                                                                                                Página

INTRODUÇÃO............................................................................................................. 11

CAPÍTULO 1 – Manguinhos e seu modelo de ciência................................................. 15

CAPÍTULO 2 – Panorama político – os antecedentes do Golpe de 64 e o contexto 
pós-golpe....................................................................................................................... 36

CAPÍTULO 3 – Ciência e Estado – Repressão e Anistia.............................................. 52

3.1 Decadência de Manguinhos e conflitos entre pesquisa e produção........................ 57

3.2 Recuperação de Manguinhos................................................................................... 58

3.3 Reforma Sanitária.................................................................................................... 62

3.4 Breve panorama político do Golpe.......................................................................... 65

3.5 Anistia..................................................................................................................... 68

3.6 Reintegração dos cassados, atitude corajosa de Arouca......................................... 75

3.7 Resgate de acervo disperso com o “massacre”....................................................... 77

CONCLUSÃO............................................................................................................... 80

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.......................................................................... 86

ANEXO......................................................................................................................... 89



11

INTRODUÇÃO

A história de dez homens cientistas que vou contar é de uma riqueza de vida e 

exemplo de um comprometimento raros atualmente. Por isso, este estudo pretende tratar

da trajetória de dez pesquisadores, cassados políticos do Instituto Oswaldo Cruz (IOC), 

no episódio conhecido como “Massacre de Manguinhos”, ocorrido nos anos 70, durante 

a ditadura militar, até a sua reintegração na Fundação Oswaldo Cruz, em 1986. 

Articulados às hipóteses, são estes os objetivos específicos da dissertação:

reconhecer o caráter orgânico dos pesquisadores cassados, a identificação ideológica 

que os une no episódio em que têm seus direitos políticos cassados e são aposentados 

compulsoriamente, fruto da repressão do regime vigente e de perseguição interna no 

Instituto Oswaldo Cruz, e  observar a relação da ciência com o regime pós-1964.

Além disso, baseada no conceito de utopia de Karl Mannheim (1954), procuro 

mostrar que os cassados defendiam um modelo de ciência isento de interferência 

governamental, pois acreditavam na separação entre ação científica e Estado. Desse 

modo, a ciência deveria ser uma matéria de estado e não do interesse de governos. 

Nesse sentido, adotou-se o termo “utópico” diante daquele regime que se impunha no 

Brasil e exigia um imediatismo inadequado ou incongruente quanto às premissas 

científicas defendidas pelos cassados.

Após o golpe de 1964, houve inquéritos policial-militares e, em 1970, quando a 

ditadura recrudesceu, aqueles pesquisadores tiveram os seus direitos políticos cassados 

e foram aposentados compulsoriamente pelo Ato Institucional nº 5 (AI-5). O chamado 

“Massacre de Manguinhos” não foi um episódio isolado na conjuntura política. O 

conflito entre os defensores da ciência pura e da ciência aplicada tornou o Instituto 

Oswaldo Cruz (IOC) mais vulnerável às pressões do Estado, que se aproveitou da cisão 

para suprimir de vez a sua autonomia e para colocá-la sob sua égide.

Em 64, a mudança política que ocorre no Brasil terá importantes reflexos na 

política científica e nas condições institucionais da pesquisa. A partir daí, observam-se 
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duas tendências que orientam a política científica desde então: do lado da segurança, o 

cerceamento de manifestações de crítica contra o governo; do lado do desenvolvimento, 

a ênfase na pesquisa científica e na formação de cientistas e profissionais especializados 

para a criação de um “Brasil, grande de potência”. O desenvolvimento naquele 

momento dependia de dois sistemas: a rede universitária e os institutos de pesquisa.

Houve um decréscimo no montante dos recursos destinados a Manguinhos que 

se prolongou até meados dos anos 70. Findo o período áureo do IOC e constatada a 

incipiente atenção que o Estado conferia à ciência, os modos de interação da instituição 

com as conjunturas políticas que influíram no seu desenvolvimento não foram capazes 

de promover as mudanças reivindicadas pelos pesquisadores de Manguinhos. E também 

a habilidade como político e administrador de ciência de Oswaldo Cruz não foi 

percebida nas gestões posteriores.

Vinicius da Fonseca, presidente da Fiocruz, que assumiu Manguinhos em crise, 

acreditava que o Instituto tinha perdido prestígio e legitimidade em decorrência do seu 

afastamento das necessidades sociais. Para ele, as mudanças no quadro demográfico 

alteraram de forma decisiva o panorama da saúde no país, requerendo novos 

posicionamentos por parte da instituição. Além disso, o campo da pesquisa e da 

tecnologia no setor biomédico também havia mudado, passando a dar maior 

importância, por exemplo, à virologia e à imunologia. Manguinhos, segundo Fonseca, 

estava isolado das grandes questões nacionais e preso à bacteriologia e à parasitologia 

clássica, não incorporando novas perspectivas.

Visando a recuperação de Manguinhos, Vinicius da Fonseca enviou ao 

Ministério da Saúde, em 1976, um panorama crítico da instituição, ou seja, ausência de 

integração de atividades e indefinição de objetivos, os laboratórios não tinham 

entrosamento, muitos trabalhos cobriam campos alheios à saúde pública, mais 

condizentes com a pesquisa acadêmica universitária, não havia laboratórios de apoio 

sob a forma de sistema, superposição e paralelismo de trabalhos eram constantes, entre 

outros problemas. No documento também constava um Plano de Reorientação 

Programática da Fundação Oswaldo Cruz, que se pautava nos seguintes critérios: 

verticalidade na execução dos projetos, ou seja, uma árvore de decisões, para integrar as 

atividades; conselho de pesquisadores para que todos participassem das fases de 

definição e tivessem conhecimento dos vários projetos desenvolvidos, concentrando 
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esforços e gerando mais produtividade; e horizontalidade das atividades de apoio que 

atendessem a todo programa.

Foi também na década de 70 que o movimento da Reforma Sanitária nasceu no 

meio acadêmico como forma de oposição técnica e política ao regime militar, sendo 

abraçado por outros setores da sociedade e pelo partido de oposição da época — o 

Movimento Democrático Brasileiro (MDB).

Com a 8ª Conferência Nacional de Saúde chegou-se à implantação do Sistema 

Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS), um convênio entre o Instituto Nacional 

de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS) e os governos estaduais, mas o 

mais importante foi ter formado as bases para a seção “Da Saúde” da Constituição 

brasileira de 5 de outubro de 1988. Essa Constituição foi um marco na história da saúde 

pública brasileira, ao definir a saúde como “direito de todos e dever do Estado”.

O sanitarista Sergio Arouca participou de perto de todas essas conquistas. Ele 

apresentou o documento Saúde e Democracia e presidiu a 8ª Conferência.

No dia 28 de agosto de 1979, o movimento popular comemorava uma vitória: o 

Congresso Nacional tinha aprovado a Lei de Anistia, fruto de uma luta intensa dentro e 

fora do país. 

Quando Arouca assumiu a presidência da Fiocruz, encontraria o processo de 

redemocratização e o “movimento sanitário” em um novo patamar. 

A primeira ideia posta em prática, para “reconciliar a Fiocruz com seu passado”, 

foi a reintegração dos dez pesquisadores, os cassados de Manguinhos.

Essa redenção alcançada pelos cassados foi conhecida por mim em 2002, 

quando fiz a cobertura jornalística de uma cerimônia informal para encaminhamento do 

processo que pleiteava indenização aos dez cassados políticos da Fiocruz. Isso se deu 

porque, com a publicação da Medida Provisória 65, em 28/08/2002, o Governo 

brasileiro instituiu o regime do anistiado político para os declarados como tal no período 

de 18/09/46 a 05/10/88, o que conferiu aos anistiados direitos de reparação econômica, 

de caráter indenizatório. Naquele momento, 2001, havia a presença de apenas dois dos 

cassados, os demais já haviam falecido e estavam representados por seus familiares. 

Hoje, todos já faleceram. 

Para relatar essa história, a estrutura da dissertação compreende três capítulos. 

No capítulo 1, abordei o modelo pasteuriano adotado pelo Instituto Oswaldo Cruz, que 

se baseava no tripé: pesquisa, produção e ensino, a repressão política e ideológica, e a 
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crise institucional. No Capítulo 2, há um panorama da época da ditadura militar: a 

cassação dos dez cientistas, os antecedentes do Golpe de 64 e o contexto do pós-golpe. 

Já os fatos sobre a cassação do grupo, as consequências das ações da repressão política 

para a Instituição e para os cientistas, bem como a anistia política e a reintegração dos 

mesmos pela Fiocruz serão objetos do terceiro e último capítulo da dissertação.

Utilizei-me de fontes orais apenas como ilustração e enriquecimento do tema, 

posto que a dissertação não se baseia nesse recurso, mas consultei depoimentos já 

gravados pela equipe da Casa de Oswaldo Cruz (COC), unidade técnico-científica da 

Fiocruz, que tem como missão a memória e a preservação do patrimônio cultural da 

saúde. Também foi entrevistado o filho do pesquisador Herman Lent, Roberto Lent, 

neurocientista da Universidade Federal do RJ; e o pesquisador José Jurberg, até hoje 

nos quadros da Fundação, que trabalhou com parte dos cientistas cassados. O atual 

secretário de meio ambiente de São Paulo, José Goldemberg, foi igualmente 

entrevistado, sendo que, na época do AI-5, era presidente da Sociedade Brasileira de 

Física. O depoimento do atual presidente da Fiocruz, Paulo Gadelha, foi incluído, não 

somente pelo cargo que ocupa, mas por estar junto à equipe que sonhou com e concebeu 

a COC, em 1986, como parte do movimento de retomada de consciência da Fiocruz,

diante da necessidade de refletir sobre seu vasto acervo de experiências. Assim como o 

Programa de História Oral – Memória de Manguinhos, montado com apoio da 

Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), possuindo um acervo de 330 horas de 

entrevistas com personalidades ligadas ao Instituto de Oswaldo Cruz. Ademais, 

documentos oficiais e livros de análise de contexto serviram-me de base e orientação 

para a construção teórica e fundamentação das teses apresentadas.
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OS UTÓPICOS DA CIÊNCIA

– crise, repressão política e ideológica –

CAPÍTULO 1

Manguinhos e seu modelo de ciência

[...] visão que agride a paisagem. Um enorme palácio mourisco. Que tem 
aquilo a ver com o resto da cidade? Que incoerência fez aquele berro 
arquitetônico fugido de alguma capital do Oriente?
Aquilo é o Instituto Oswaldo Cruz, de gloriosa história, centro científico 
respeitado e honrado em todos os cantos da terra.
                                                                                     Pedro Bloch1

A descrição do prédio principal e que mais representa a Fundação Oswaldo Cruz 

(Fiocruz) é de um verdadeiro Castelo, que, desde seu início, abrigou príncipes trajados 

de jaleco branco, príncipes cientistas que alimentavam sonhos grandiosos e ousados 

para um país sem tradição de pesquisa, sobretudo na área biomédica.

Desde sempre a Fiocruz, então Instituto Soroterápico Federal e, posteriormente, 

Instituto Oswaldo Cruz, foi uma casa de cientistas, não de terroristas, como comentou o 

editorial de o Jornal do Brasil, de 04/04/70, sob o título “Servidores da vida”. Referir-se 

à entidade voltada para a pesquisa científica como se tivesse em seus quadros 

subversivos ou mesmo terroristas espelha bem o momento histórico em que se vivia, 

sob o tacão de um regime ditatorial.

Em 6 de abril de 1970, o Presidente Garrastazu Médici decretou a aposentadoria 

compulsória de dez pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz, que já haviam tido seus 

direitos políticos cassados por dez anos: Augusto Cid de Melo Perissé, Fernando Braga 

Ubatuba, Haity Moussatche, Herman Lent, Tito Arcoverde Cavalcanti de Albuquerque, 

Moacir Vaz de Andrade, Hugo de Sousa Lopes, Sebastião José  de Oliveira, Masao 

Goto e Domingos Artur Machado Filho. Hoje, todos falecidos.

                                                
1BLOCH, Pedro. Vida e obra de Ângelo Moreira da Costa Lima, Rio de Janeiro: CNPq, 1968.
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Oito anos depois, em 1978, o cientista Herman Lent (1978), um dos cassados 

pelo movimento militar de 1964,  publicou um depoimento intitulado “O Massacre de 

Manguinhos”. Para ele, o massacre não se refere tanto ao que aconteceu com os dez 

cientistas cassados, atingiu mais o Instituto Oswaldo Cruz, mais o Brasil. Mas, como 

uma escola que sempre foi, deixou discípulos. E, como disse Lent (1978), a carreira de

cientista exige a demonstração da capacidade que o ato final de sua atividade impõe. 

Para ele, o trabalho científico sempre deve terminar numa publicação. O pesquisador 

científico necessita ter um currículo que o credencie, é seu curriculum vitae, um 

caminho de vida que nunca termina no seu fim, perpetua-se nos estudos e nas 

descobertas dos jovens cientistas. E ele seguiu à risca esse mandamento, ao transferir ao 

filho, o também cientista Roberto Lent, o bastão que conduziu com tanta dignidade.

Este trabalho objetiva tratar da trajetória desses cientistas cassados, que, à sua 

maneira, representaram uma resistência ao sistema imposto ao país. E essa resistência 

não deixou de ser bem sucedida, como a própria Fiocruz, que, ao longo de 110 anos de 

existência (1900-2010), tem cumprido sua missão essencial, a de estar a serviço da vida.

A Fiocruz é, na sua essência, uma casa de ciência, mas o que se constata, ao 

observarmos os feitos de Oswaldo Cruz, é que o sentido da história estava impregnado 

em todos os seus atos, já que se preocupou em tudo registrar, documentar e realizar 

mostras científicas e monumentos. E essa memória está repleta de vida.

A ideia de tratar desse tema na dissertação pode não ser original, mas revisitar o 

passado sempre é adequado e conveniente, pois, como fala David Lowenthal,2 “toda 

consciência atual se funda em percepções e atitudes do passado”, e “toda consciência do 

passado está fundada na memória”. Esse grupo de cientistas cassados tinha uma 

identidade, não só por ter uma mesma profissão, mas por vivenciar um mesmo 

momento político da história brasileira. E não apenas isso: eles também passaram por 

sentimentos semelhantes, e a busca desse trabalho de manter essa memória viva dá 

ainda mais significado à vida.

Como dito anteriormente, pretendo tratar da trajetória dos cassados de 

Manguinhos, desde a perda dos direitos políticos até a reintegração na Fiocruz. E esse 

momento histórico não apenas atingiu os dez cientistas da Fundação, que tiveram seus 

direitos políticos suspensos e foram aposentados compulsoriamente, mas extinguiu 

                                                
2 LOWENTHAL, David. O Passado é um país estrangeiro. Cambridge: Cambridge University Press, 
2002.
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linhas de pesquisa, laboratórios, além de interromper a colaboração com várias 

universidades e institutos de pesquisa.

Dessa forma, pretende-se contribuir para a escrita da História, registrar na 

historiografia esse episódio de tamanha relevância na trajetória do país, da Fiocruz, do 

mundo da ciência. Nesse triste episódio, foram maculadas diversas áreas de interesse 

estratégico para o país, tais como a científica, a educacional, a da saúde pública e a da 

formação de grupos de trabalho de altíssima capacitação teórica e prática, numa 

sociedade tão carente de conhecimentos, gerados por comunidades científicas, como a 

de Manguinhos. A repressão não foi apenas brutal, do ponto de vista da arbitrariedade e 

da truculência, foi também responsável pelo embrutecimento e pelo empobrecimento 

cultural e intelectual, em nome da manutenção de uma ordem política imposta 

ditatorialmente. Assim, ciência e vida, em seus aspectos mais gerais, foram alvos do que 

havia de mais retrógrado naqueles dias.

E, por falar em ciência, em vida, nada melhor do que ilustrar este trabalho com 

depoimentos de quem conviveu com esses pesquisadores nas bancadas de laboratórios 

ou no ambiente familiar. Recorri a esse recurso por acreditar que ele humaniza a escrita, 

por mais que possa haver certa parcialidade nas falas, já que, como disse Lowenthal, 

“toda memória transmuta experiências, destila o passado em vez de simplesmente 

refleti-lo”.3 “A memória é crucial [...], procura salvar o passado para servir o presente e 

o futuro”, afirmou Jacques Le Goff.4

Além disso, os depoimentos dão sentido ao trabalho, que pretende “olhar” para 

esses fatos com lentes de admiração pela Instituição a que eles pertenceram e sempre 

pertencerão, por todos os trabalhos que lá realizaram, e à qual também tenho orgulho de 

pertencer desde 1987. E não é uma visão heroica dos acontecimentos, ao contrário, é 

familiar e, portanto, compreensiva, mas crítica.

Podemos explicar este trabalho, como o faz Lincoln de Abreu Penna (2005), 

que, em seus escritos sobre o papel dos cidadãos na história e em suas diversas 

modalidades de relatos biográficos e autobiográficos, tanto no plano individual quanto 

no coletivo, proporcionam uma interação bastante válida com os relatos históricos ou, 

como ele ressalta: 

                                                
3Id. Ibidem. 
4LE GOFF, Jacques. Memória e História. Campinas: Editora da Unicamp, 1996.
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[...] uma contribuição que proporciona uma visão diferente, na medida em 
que o relato transcorre mediado pelo autor. É uma intermediação que faz a 
diferença, porquanto ela ressalta muito mais a visão de uma geração do que a 
de uma individualidade.5

Penna ainda faz uma discreta e importante diferença quanto à “Egohistória” que, 

segundo ele, é [...] um relato que busca traçar uma narrativa em condições de 

reconstituir um passado vivido por quem se presta a evocá-lo, senão em sua inteireza, ao 

menos nas particularidades que mereceram a atenção de quem narra,6 cuja presença,

[...] no contexto historiográfico atual, representa um impulso libertador para 
os que praticam a pesquisa histórica, particularmente os historiadores. Presos 
à inevitável dualidade do profissional da história e do exercício da cidadania, 
na indefectível querela entre objetividade e subjetividade, a cercar de 
cuidados excessivos a construção e a interpretação dos processos históricos, 
parece, agora, com o advento do olhar pessoal e comprometido do cidadão-
historiador, senão resolvida essa questão, pelo menos superado o incômodo 
do constrangimento nos limites de sua concepção epistemológica.7

1.1 O Instituto Pasteur como modelo de ciência

Neste primeiro capítulo, vamo-nos debruçar a entender o que levou a instituição 

à fragilidade, e, consequentemente, à cassação dos cientistas, por isso fazemos um 

retrospecto dos momentos por que passou o Instituto Oswaldo Cruz desde sua criação.8

Bem como o Instituto Pasteur, o Instituto Oswaldo Cruz (IOC) adotou um 

modelo que combinava a fabricação de produtos biológicos com as atividades de 

pesquisa em ciência biomédica, além de ter participado das ações de saúde pública com 

o estudo da profilaxia de doenças infecciosas (medidas para preveni-las ou atenuá-las) e 

a formação de recursos humanos nas áreas de microbiologia e bacteriologia.

O cientista Louis Pasteur criou a microbiologia, ciência-mãe que se desdobrou 

em várias outras disciplinas, como a imunologia, a bioquímica, a biofísica, a 

parasitologia, etc. Suas experiências visaram à compreensão e à erradicação da doença 

no homem, nos animais ou nos vegetais. O Instituto Pasteur foi inaugurado em 1888 e 

se revelou uma instituição excepcional no mundo científico francês e europeu. Seu 

serviço mais importante era o de soroterapia. Tinha independência quase total do Estado 
                                                
5PENNA, Lincoln de Abreu. Auto-História. A intervenção no Social. Rio de Janeiro: E-papers, 2005.
6Id. Ibidem, p. 20.
7Id. Ibidem.
8AZEVEDO, Fernando de. A Cultura Brasileira. 3º edição, São Paulo: Edições Melhoramentos, tomo 
segundo, A Cultura Científica, 1950.
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e da universidade, e sua autonomia administrativa caracterizou-se pelos estatutos 

aprovados pelo presidente da república, em 1887, que conferiu ao próprio corpo 

científico poderes para a escolha de seus sucessores. Outra característica importante era 

o tripé que agregou pesquisa, produção e ensino (BENCHIMOL, 1990).

No âmbito mais geral da sociedade, a medicina pasteuriana decantou-se numa 

multiplicidade de práticas que acabaram por se incorporar ao cotidiano e ao senso 

comum das populações, ao menos das que habitam os centros urbanos, e isto se refletiu 

em crianças vacinadas, leite fervido, bicos de mamadeira esterilizados, água e esgotos 

tratados, feridas limpas, uso de água oxigenada, cabelos cortados, unhas aparadas. 

Muitas eram práticas antigas, mas Pasteur as teorizou, as racionalizou e, por 

conseguinte, as sistematizou, e, com isso, as consagrou como máximas de prudência.

A novidade da revolução pasteuriana foi ter constituído objetos de ciência que 

não se identificam com o homem sofredor e doente da tradição médica neo-hipocrática; 

foi ter inaugurado disciplinas que transcorrem em outro lugar que não o hospital, 

segundo regras e métodos que não são os de cura, ou seja, que se realizam no 

laboratório, onde a vinculação entre o cientista e seu objeto é mediatizada por técnicas e 

instrumentos. A relação entre o laboratório e a terapêutica não é imediata, sequer 

obrigatória, para conferir legitimidade àquelas investigações mais puras do espectro das 

disciplinas que vão compor a chamada medicina experimental, cuja lembrança de 

Hipócrates não pode ser negligenciada.9

Pasteur também estudou a raiva, junto com Chamberland e Roux, o que 

propiciaria a decisiva passagem de suas intervenções do campo da veterinária para o das 

doenças humanas. Após a comprovação da eficácia da vacina antirrábica, foi criado o 

Instituto Pasteur, em Paris, destinado ao tratamento da doença.

Além de ser uma instituição de pesquisa e ensino, o Instituto Pasteur era um 

centro de fabricação de produtos biológicos, destinados à medicina humana e à animal. 

O serviço mais importante era o de soroterapia. Na década de 20, produziam-se os soros 

antitetânico, antipestoso, antiofídico, anticolérico, entre outros. Era uma instituição 

excepcional, por ter independência quase total em relação ao Estado e à universidade, 

                                                
9Hipócrates é considerado por muitos como uma das figuras mais importantes da história da saúde, 
frequentemente considerado “Pai da Medicina”. Na Coleção Hipocrática, há uma série de descrições 
clínicas pelas quais se podem diagnosticar doenças como a malária, a pneumonia e a tuberculose. Para o 
estudioso grego, muitas epidemias relacionavam-se com fatores climáticos, raciais, dietéticos e do meio 
em que as pessoas viviam. Seus escritos sobre anatomia contêm descrições claras, tanto sobre 
instrumentos de dissecação quanto sobre procedimentos práticos.
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apesar de contar com subvenções ministeriais. Tinha um estatuto privado e, por isso, 

escolhia seus sucessores, dispunha de plena autonomia administrativa e financeira. Seus 

recursos provinham de doações privadas, fundamentalmente, da venda de soros e 

vacinas, e da prestação de serviços a setores médicos, às indústrias e à agropecuária. 

Além disso, várias filiais do Pasteur foram fundadas na África e no Extremo Oriente.

Como se pode perceber, as semelhanças entre os Institutos Pasteur e Oswaldo 

Cruz eram indiscutíveis, mas o IOC não tinha estatuto privado, apesar de gozar de 

autonomia financeira e administrativa em relação ao Estado e à universidade.

Oswaldo Cruz não era somente um cientista, mas também um gestor da ciência, 

cuja ação administrativa transformou a entidade num grande instituto de medicina 

experimental. O pequeno laboratório, criado em 1900, depois de uma crise da saúde 

pública – a ameaça da peste bubônica – funcionava com o objetivo limitado de 

substituir a importação do soro e da vacina contra esta doença.

Sobre a mesa de estudo de Oswaldo Cruz, inclusive, havia um busto de Pasteur, 

relata o médico Clementino Fraga (1972), seu grande amigo. Esse registro demonstra o 

reconhecimento e ao mesmo tempo a gratidão de um cientista em relação àquele que 

agiu, simultaneamente, como cientista e como gestor público a favor do bem estar da 

população.

A difusão da medicina pasteuriana no Brasil requereu, no entanto, a adaptação 

desse modelo à realidade econômica e social do país e, principalmente, a superação de 

empecilhos políticos e culturais que inviabilizaram um projeto de autossuficiência 

científica (BENCHIMOL, 1990).

Pasteur contou com o apoio de toda a sociedade francesa e até de outros países, 

enquanto Oswaldo Cruz, quando assumiu a direção de Manguinhos, era desconhecido 

tanto para a população do país, como para o mundo científico internacional.

Em 1902, Rodrigues Alves foi eleito presidente da república. Para executar a 

reforma urbana, nomeou o engenheiro Francisco Pereira Passos, e, para cuidar da 

reforma sanitária, foi escolhido Oswaldo Cruz.

O Barão de Pedro Afonso, então diretor do Instituto Vacínico Municipal, obteve 

do Prefeito Cesário Alvim a criação de um Instituto de Soroterapia Antipestosa. Faltava 

o técnico especializado, que foi pedido ao Instituto Pasteur, de Paris, que respondeu que 

o Brasil tinha em Oswaldo Cruz, há pouco egresso do Instituto, o técnico a ser indicado. 

Foi cedida a Fazenda Manguinhos, de propriedade municipal, e o Barão, que tinha sido 
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colega do Dr. Bento Gonçalves Cruz, lembrando essa circunstância, convidou Oswaldo 

Cruz, que aceitou o encargo.

1.2 Oswaldo Cruz e a Revolta da Vacina

Em 1903, Cruz assumiu o cargo de Diretor-Geral da Saúde Pública e logo 

apresentou o plano de combate à febre amarela. Em 1904, Oswaldo Cruz iniciou a 

campanha contra a peste bubônica, que assolava o Rio de Janeiro. Ainda naquele ano, o 

governo enviou ao Congresso um projeto de lei reinstaurando a obrigatoriedade da 

vacinação e da revacinação contra a varíola em todo o território nacional, que incluía 

multas aos refratários e exigência de atestado de vacinação para matrículas em escolas, 

empregos públicos, casamentos, viagens, etc. Violentos debates foram travados e criou-

se a Liga contra a Vacina Obrigatória. A lei, aprovada e regulamentada, foi batizada de 

“Código de Torturas” e serviu de catalisador para a chamada “Revolta da Vacina”, que 

reuniu forças sociais com motivações distintas.

A associação de classes pobres/classes perigosas, definida e veiculada por 

políticos e administradores num contexto marcado por conflitos, lutas e tensões, 

produzidos no quadro das transformações nas relações de trabalho, estaria intimamente 

vinculada à qualificação das habitações populares como espaços de periculosidade, 

alvos, portanto, de uma ação repressiva. A intervenção das autoridades públicas sobre 

os cortiços seria legitimada através da ideologia da higiene, difundida por médicos e 

engenheiros.

Por outro lado, as tentativas encaminhadas pela administração pública, no 

sentido de disciplinar e reprimir as habitações populares, revelam, segundo a análise de 

Sidney Chalhoub,10 um quadro extremamente complexo, marcado, ao mesmo tempo, 

por posturas consensuais e divergentes em relação à ideologia da higiene, por alianças e 

confrontos, envolvendo administradores, higienistas, proprietários de cortiços, 

inquilinos e agentes imobiliários.

Chalhoub discute a relação entre febre amarela, teorias médicas e política na

década de 1850, situando, de um lado, as controvérsias teóricas desencadeadas no 

                                                
10CHALHOUB, Sidney. A Cidade febril. Cortiços e epidemias na Corte Imperial. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1996.
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campo científico, opondo infeccionistas a contagionistas e, de outro, o caráter restrito 

das medidas de combate às epidemias de febre amarela, veiculadas pelo governo 

imperial. No que se refere a este último aspecto, são levados em consideração os 

próprios limites do conhecimento médico acerca da doença e seus consequentes 

desdobramentos, enfatizando-se, contudo, que a ameaça social representada por uma 

moléstia que poupava os africanos – e a população negra em geral – era vista de forma 

atenuada num contexto marcado pelo suprimento suficiente de mão de obra escrava.

Esse quadro era inteiramente distinto daquele que, a partir dos anos 1870, 

momento em que se exaltam as vantagens do trabalho assalariado dos imigrantes 

brancos, determinaria a elaboração e a difusão de “novos sentidos políticos e 

ideológicos” da febre amarela, vista como “obstáculo ao progresso e à civilização” do 

país (CHALHOUB, 1996). 

Desse modo, a compreensão das razões que levaram autoridades públicas, 

médicos e higienistas a priorizar o combate à febre amarela – em detrimento de doenças 

tão ou mais graves, como a tuberculose, por exemplo – remete-nos ao reconhecimento 

de que o saber médico e as políticas de saúde pública, no Brasil de fins do século XIX, 

estavam profundamente impregnados pelo projeto de branqueamento da população.

A história do serviço de vacinação, criado na Corte, em 1804, permite recuperar, 

para Chalhoub (1996) uma “tradição de desconfiança” dos segmentos populares “em 

relação à vacina e às práticas da medicina oficial em geral”, abrindo-se novas 

perspectivas para a compreensão do referido movimento. Partindo da análise das 

práticas diferenciadas de variolização e de vacinação, o autor examina as origens e a 

evolução da vacinophobia, relacionada, de um lado, às mazelas enfrentadas pelo serviço 

de vacinação – tais como as dificuldades de importação da linfa europeia e de sua 

obtenção no Brasil, o questionamento da capacidade de imunização da vacina, a 

transmissão da sífilis na vacinação braço a braço – e, de outro, à tradição vacinophobica 

presente nas concepções afro-brasileiras sobre doença e cura.

Ainda segundo Chalhoub (1996), a partir das décadas de 1870/1880, o serviço 

de vacinação passaria a sofrer profundas modificações que, consolidadas nos primeiros 

anos do nosso século, teriam, possivelmente, conduzido a população da cidade do Rio a 

vivenciar “uma espécie de lei não-declarada de vacinação obrigatória”, antes de 

novembro de 1904.
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É importante ressaltar que o Rio de Janeiro, na passagem do século XIX para o 

XX, era ainda uma cidade de ruas estreitas e sujas, saneamento precário e foco de 

doenças, como febre amarela, varíola, tuberculose e peste. Os navios estrangeiros 

faziam questão de anunciar que não parariam no porto carioca e os imigrantes recém-

chegados da Europa morriam às dezenas de doenças infecciosas. E tais referências à 

cidade eram comuns a viajantes e comerciantes, e essas mazelas, vividas pelos cariocas.

Naquela época, o Rio de Janeiro passou por um boom demográfico, com um 

contingente populacional quase dobrando entre 1872 e 1890. Isso, claro, provocou 

diversos problemas estruturais e de higiene na região. Cresceu o número de pessoas 

buscando emprego e, consequentemente, de desempregados. Aumentou a quantidade de 

pessoas morando em cortiços, que já não tinham tanta higiene, agravando, então, a 

questão do saneamento básico e do abastecimento de água. Surtos de malária, varíola, 

febre amarela e tuberculose já eram comuns em toda as cidades fluminenses. A 

economia enfrentava índices inflacionários absurdos, ideais para as elites, por causa da 

especulação, mas terrível para as classes populares. Existia, também, uma grande 

disputa ideológica, com os já conhecidos liberalismo e positivismo, e, juntando-se a 

eles, o socialismo e o anarquismo. A concepção de um povo “bestializado”, como refere 

José Murilo de Carvalho10, surge quando, após a conquista da República, por falta de 

organização política da sociedade, o poder era dado a pessoas envolvidas com o 

liberalismo imperial. 

Como a Constituição de 1891 não obrigava o Estado a fornecer educação ao 

povo, e o direito de voto só era concedido aos alfabetizados, a grande maioria da 

população era excluída da participação na comunidade política. Como era a primeira 

vez que o povo convivia com um modelo de República, havia um descontentamento 

generalizado, inclusive desejando-se o retorno do próprio modelo monárquico, devido à 

simpatia por D. Pedro II e pela Princesa Isabel. Então, essa falta de participação do povo 

no processo de consolidação da República, faz com que estudiosos o chamem de 

“bestializado”. E assim são tratados os brasileiros até a Revolta da Vacina, em que 

eclodiu um sentimento tão esperado pela defesa da honra e de seus direitos.

                                                
10

CARVALHO, José Murilo de. Os Bestializados. O Rio de Janeiro e a República que não foi. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1987.
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Ao assumir a presidência da república, Francisco de Paula Rodrigues Alves 

instituiu como meta governamental o saneamento e a reurbanização da capital da 

República. Para assumir tais reformas, nomeou Francisco Pereira Passos para o governo 

municipal, que, por sua vez, chamou os engenheiros Francisco Bicalho para a reforma 

do porto, e Paulo de Frontin para as reformas no centro da cidade. Rodrigues Alves 

nomeou, ainda, o médico Oswaldo Cruz para o saneamento.

O Rio de Janeiro passou a sofrer profundas mudanças com a derrubada de 

casarões e cortiços e o consequente despejo de seus moradores. A população apelidou o 

movimento de “bota-abaixo”. O objetivo era a abertura de grandes bulevares, largas e 

modernas avenidas, com prédios de cinco ou seis andares. Assim, surgiriam, em 

decorrência dessas intervenções, as avenidas Presidente Vargas e o incremento da 

Avenida Central, depois Rio Branco, ampliando consideravelmente o sentido de espaço 

público da cidade.

Ao mesmo tempo, iniciava-se o programa de saneamento de Oswaldo Cruz. Para 

combater a peste, ele criou brigadas sanitárias que cruzavam a cidade, espalhando 

raticidas, mandando remover o lixo e comprando ratos. Em seguida, o alvo foi os 

mosquitos transmissores da febre amarela.

Finalmente, restava o combate à varíola. Autoritariamente, foi instituída a lei de 

vacinação obrigatória. A população, humilhada pelo poder público autoritário e 

violento, não acreditava na eficácia da vacina. Os pais de família rejeitavam a exposição 

das partes do corpo a agentes sanitários do governo.

A vacinação obrigatória foi o estopim para que o povo, já profundamente 

insatisfeito com o “bota-abaixo” e insuflado pela imprensa, se revoltasse. Durante uma 

semana, enfrentou as forças da polícia e do exército, até ser reprimido com violência. O 

episódio – Revolta da Vacina – transformou, no período de 10 a 16 de novembro de 

1904, a recém-reconstruída cidade do Rio de Janeiro numa praça de guerra, onde foram 

erguidas barricadas e ocorreriam confrontos generalizados. Rodrigues Alves retomou o 

controle da cidade, e a vacinação foi reiniciada. Em pouco tempo, a varíola desapareceu 

do Rio de Janeiro.

Apesar do prestígio de Oswaldo Cruz, o Instituto de Manguinhos era mais 

conhecido na Europa do que no Brasil, o que só reforça o que estamos dizendo, isto é, o 

desinteresse das autoridades brasileiras em face da importância da pesquisa científica 

voltada para as políticas públicas.
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Até novembro de 1909, Oswaldo Cruz acumulou a direção do Instituto Oswaldo 

Cruz com a da Saúde Pública, quando, num quadro político tumultuado pela morte de 

Afonso Pena, teve que deixar a direção da última, pois uma nova lei impedia a 

acumulação de cargos remunerados. O prestígio da instituição crescera de tal modo, no 

Brasil e nos países vizinhos, que Rui Barbosa sobre ela assim disse: “a matriz onde vem 

beber toda a América Latina”.11

O novo governo adotou orientação antagônica à de Oswaldo Cruz, e a reforma 

sanitária naufragou, mas, em contrapartida,  intensificaram-se as ações sanitárias fora da 

capital, no interior do Brasil, através de contratos privados. A construção da Estrada de 

Ferro Madeira-Mamoré levou Oswaldo Cruz até a Amazônia, onde a malária atacava 80 

a 90% dos trabalhadores. Ao retornar, parou em Belém, onde dirigiu a campanha contra 

a febre amarela. E assim as expedições científicas de Cruz e outros cientistas seguiram 

por várias regiões no centro e norte do país.

Oswaldo Cruz faleceu em 11 de fevereiro de 1917, deixando uma instituição 

mundialmente consagrada e também uma geração combativa de sanitaristas. Seu 

sucessor foi Carlos Chagas, que dirigiu o Instituto até 1934, quando morreu.12

1.3 Outras gestões do Instituto Oswaldo Cruz

Durante a gestão de Chagas, o IOC sofreu reestruturações já reivindicadas por 

Oswaldo Cruz. O Serviço de Medicamentos Oficiais foi criado em 1918, para produzir a 

quinina, por exemplo. Na década de 20, os trabalhos científicos do IOC continuaram a 

se desenvolver acerca das doenças endêmicas das zonas rurais, como a “doença de 

Chagas”.

No cotidiano dos laboratórios, os pesquisadores repartiam seu tempo de trabalho 

entre pesquisa, ensino e produção.

A inauguração do Hospital Oswaldo Cruz (hoje Instituto Evandro Chagas) veio 

cumprir a função de Centro de Estudos e prestar assistência médico-hospitalar à 

população.
                                                
11BARBOSA, Rui. Oswaldo Cruz. Discurso pronunciado na sessão cívica de 28 de maio de 1917, no 
Teatro Municipal do Rio de Janeiro.
12Cardoso Fontes foi o terceiro diretor e, ao assumir, já encontrara o IOC com um volume de trabalhos 
digno de uma instituição de altíssimo nível, pela quantidade e eficácia das pesquisas realizadas até então.
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Devido à reforma educacional em 1925, Chagas aproximou o IOC da Faculdade 

de Medicina do Rio de Janeiro, para abrir o ensino médico à pesquisa, aos problemas 

clínicos relacionados às endemias rurais e ao sanitarismo, entendido como prática 

científica e uma nova carreira aberta aos profissionais da saúde. Foi incluída no 

currículo da Faculdade de Medicina a cadeira de Doenças Tropicais.

A reforma do ensino baiano, no ano de 1925, comumente conhecida como 

Reforma Góes Calmon (período em que era Governador do Estado o Dr. Francisco 

Marques de Góes Calmon), contou com o apoio do jovem iniciante educador Anísio 

Teixeira, então Diretor-Geral da Instrução. Tal reforma abrangia o ensino em geral, em 

todos os seus níveis, ampliando o leque de etapas da educação, ao prever os ensinos 

infantil, primário elementar, primário superior, complementar, normal, secundário,

profissional e especial.

A nova lei educacional também imprimiu algumas modificações à administração 

e à fiscalização do ensino, ao criar a Diretoria Geral da Instrução. Inspetores Regionais 

de Ensino, delegados escolares residentes e Conselhos Escolares Municipais passaram, 

então, a exercer a fiscalização geral do ensino, além de dividir os estabelecimentos do 

ensino primário em escolas isoladas, escolas reunidas e grupos escolares.

Com base na Constituição e levando-se em conta os objetivos da Instituição 

Republicana, a Lei nº 1.846, de 14/8/1925, dispunha sobre os princípios da gratuidade e 

da obrigatoriedade do ensino, bem como sobre a criação de instituições, como a Caixa 

Escolar, o Escotismo, as Bibliotecas, os Museus Escolares e a Festa da Árvore. A lei 

também previa a reorganização e a regulamentação da Escola Agronômica de São Bento 

das Lages, instituía uma Escola de Belas Artes oficial e cursos para crianças portadoras 

de necessidades especiais. 

No IOC, os trabalhos requisitados por particulares eram retribuídos com 50% 

para a instituição e os funcionários técnicos também ganhavam percentual de 

participação, referentes às suas descobertas. Isso constituía a autonomia financeira da 

entidade, mas foi atacado pelos opositores de Chagas, e o governo queria administrar 

esses recursos. Houve insuficiência de dotação orçamentária e o IOC teve que desviar 

recursos da pesquisa para custeio de despesas correntes, o que afetou o padrão de 

qualidade das instalações e dos serviços do instituto.

Em 14 de novembro de 1930, o IOC, até então vinculado à pasta da Justiça, 

passou para o Ministério da Educação e Saúde Pública. Carlos Chagas faleceu em 1934, 
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e assumiu a direção do Instituto, como mencionado em nota anterior, Cardoso Fontes, 

na qual permaneceu até 1941. Durante sua gestão, a autonomia financeira e 

administrativa do Instituto foi revogada. O IOC passou, então, a ser uma dependência 

do Departamento Nacional de Educação e, posteriormente, do de Saúde. Sua renda foi 

incorporada à receita geral da União, passando todos os seus serviços a serem custeados 

pelas dotações orçamentárias. Isso representou o fim do modelo institucional 

arquitetado por Oswaldo Cruz.

Com a perda de sua autonomia, o IOC tornou-se vulnerável às ingerências 

políticas externas, assim como à crescente disputa interna pelos recursos escassos e às 

crises de sucessão e legitimidade das diretorias.

Henrique Aragão assumiu a direção do IOC em 1942. Com a entrada do Brasil 

na Segunda Guerra Mundial, o Instituto recebeu muitos recursos que permitiram o 

reequipamento de laboratórios, a construção de novos prédios e, com isso, a produção 

de mais vacinas, soros, plasmas sanguíneos e penicilina. Em 1949, Aragão demitiu-se, 

por discordar da resolução do governo de entregar ao Serviço Nacional de Febre 

Amarela – e não ao IOC, como havia sido acordado – os laboratórios de produção de 

vacinas e de estudos sobre a febre amarela da Fundação Rockfeller, que encerrou suas 

atividades no Brasil em 1950.13

Em 1951, o governo criou o Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq), cujo 

nome foi modificado em 1974, pela Lei no 7.129, para Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o que quer dizer que passou a patrocinar 

diretamente a pesquisa, por meio de bolsas e auxílios, com o objetivo de se equiparar às 

outras nações na área científica, principalmente na utilização da energia nuclear, 

naquele momento importante para a Segunda Guerra Mundial, quando os Estados 

Unidos utilizou bombas nucleares para atacar as cidades de Hiroshima e Nagasaki, no 

Japão. No Brasil, foram importadas duas ultracentrifugadoras da Alemanha para o 

enriquecimento de urânio, em 1953.

                                                
13A Fundação Rockefeller foi criada em 1913, nos Estados Unidos da América, sendo definida sua missão 
como a de promover, no exterior, o estímulo à saúde pública, o ensino, a pesquisa e a filantropia. É 
caracterizada como associação beneficente e não governamental, que utiliza recursos próprios para 
realizar suas ações em vários países do mundo, principalmente nos subdesenvolvidos. No Brasil, a 
Fundação Rockefeller iniciou suas atividades em 1916, no Rio de Janeiro, em uma comissão médica, com 
o objetivo de promover pesquisas científicas e ações de profilaxia das principais doenças endêmicas do 
país.
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O IOC foi beneficiado por esses recursos do CNPq, bem como pelos da 

Fundação Ford.14

Segundo Wanda Hamilton,15 “a atividade científica cresce estreitamente ligada a 

interesses de grupos sociais bem definidos, e com expressão dentro do Estado, sempre 

por trás das origens de institutos e faculdades”.

Diante da carência de recursos e das demandas específicas do Estado  por 

produtos biológicos, era de se esperar que “o IOC encontrasse dificuldades em 

encaminhar o desenvolvimento científico e tecnológico, verificado após o término da 2ª 

Guerra no campo da medicina experimental”.16

Em 1953, o IOC vinculou-se ao Ministério da Saúde, recém-separado do 

Ministério da Educação. Mas a Saúde estava voltada para um modelo assistencial 

curativo, além disso, as práticas campanhistas eram burocráticas e centralizadas.

Em 1956, foi criado o Departamento Nacional de Endemias Rurais. Então, 

conforme analisou Wanda Hamilton,17 “o IOC perdeu de vez, além de sua autonomia 

política, a influência sobre a política sanitarista global, restando-lhe a produção de 

soros, vacinas e reagentes”.

Com a Campanha da Erradicação da Varíola, o IOC passou a produzir 42 

milhões de doses, em 1966, contra nove milhões, que produzira em 1962.

Em 1960, tomou impulso a mobilização para a criação de um Ministério da 

Ciência, incluindo entidades como a Academia Brasileira de Ciências, o CNPq, o 

Observatório Nacional, a Universidade do Brasil (atual Federal do Rio de Janeiro), o 

Instituto de Matemática Pura e Aplicada, entre outras, inclusive o IOC, que também 

reivindicava a sua separação da saúde pública. A proposta era garantir à comunidade 

científica a participação no espaço de decisão política do projeto científico brasileiro.

                                                
14A Fundação Ford é uma organização privada, sem fins lucrativos, criada nos Estados Unidos para ser 
uma fonte de apoio a pessoas e instituições inovadoras em todo o mundo, comprometidas com a 
consolidação da democracia, a redução da pobreza e da injustiça social e com o desenvolvimento 
humano. Criada em 1936, já contribuiu com US$ 12 bilhões em doações e empréstimos para auxiliar a 
produção e a divulgação do conhecimento, apoiando a experimentação e promovendo o aprimoramento 
de indivíduos e organizações. Atualmente, não possui ações da Companhia Ford e sua diversificada 
carteira de investimentos é administrada para ser uma fonte permanente de recursos para custear seus 
programas e suas atividades. 
15HAMILTON, WANDA. Cadernos da Casa de Oswaldo Cruz, nº 1, Vol. 1, novembro/1989.
16Id. Ibidem. 
17Id. Ibidem.
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Apesar de esse discurso ir ao encontro do projeto desenvolvimentista do governo 

Juscelino Kubitschek, as reivindicações não se concretizaram. Mas, como fator positivo, 

foi criada a Universidade de Brasília, UnB.

1.4 Repressão ideológica

Nesse grupo mobilizador estavam alguns dos pesquisadores do IOC, cassados 

em 1970.

Para Wanda Hamilton, esse grupo considerava que 

[...] a solução de problemas estava na exclusão do setor de proteção e das 
demandas imediatas da saúde pública do escopo da instituição. O grupo não 
percebia que fora a integração entre estas duas vertentes da ciência que 
permitira ao IOC se tornar modelo de instituição científica para a América 
Latina, já que a ciência dita pura ou básica sempre encontrou dificuldades de 
se firmar no Brasil, onde os governos estiveram mais preocupados com 
resultados práticos do que em facilitar pesquisas que não resultassem em uma 
utilidade imediata.18

Essa opinião de Hamilton é bem ilustrativa  para o conceito de utopia de Karl 

Mannheim (1954), em que nos iremos basear como quadro teórico neste trabalho. Para 

este autor, “um estado mental é utópico quando é incongruente com o estado de 

realidade dentro do qual ocorre”.19 Esses pesquisadores de Manguinhos, que 

representavam a oposição à norma arbitrária do novo regime, com o intuito de defender 

um modelo de ciência dita pura, apegavam-se a um exemplo de instituição que não seria 

viável naquele momento. Essa questão será desenvolvida posteriormente.

Quando Joaquim Travassos da Rosa, nomeado por Jânio Quadros, assumiu a 

direção do IOC, antes do golpe de 64, encontrou-o em sérias dificuldades. O Instituto

ficou fragilizado pelas crises internas e, para Jaime Benchimol (1990), foi presa fácil do 

regime militar que, por meio de Rocha Lagoa, diretor de 1964-68, iniciou o processo de 

afastamento dos pesquisadores cassados em 1970, após a promulgação do Ato 

Institucional nº 5, o chamado “Massacre de Manguinhos” (LENT, 1978).

                                                
18Id. Ibidem.
19MANNHEIM, Karl. Ideologia e utopia: Introdução à Sociologia do Conhecimento. Porto Alegre: 
Editora Globo, 1954.
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No mesmo ano (1970), foi criada a Fundação Oswaldo Cruz, que, além do IOC, 

abrangia os Institutos Fernandes Figueira (materno-infantil), Evandro Chagas (doenças 

tropicais), a Escola Nacional de Saúde Pública e os de produção de medicamentos, de 

leprologia e endemias rurais.

Como falaremos  adiante, o IOC foi submetido a inquéritos que tinham como 

objetivo “investigar a corrupção e a subversão”, e a maioria de seus servidores foi 

interrogada em cada inquérito. Mas, mesmo antes dos inquéritos começarem, oito 

servidores foram demitidos de seus cargos: dois Chefes de Divisão e seis Chefes de 

Seção. Para Ana Maria Fernandes (2000), em seu livro A construção da ciência no 

Brasil e a SBPC, tais demissões parecem ter sido um pré-julgamento das conclusões dos 

inquéritos. No caso da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), a 

autora acredita que a expressão da entidade se deu em termos da questão mais ampla do 

êxodo científico para países com melhores condições de trabalho. Havia, segundo ela, a 

necessidade de trazer de volta cientistas que trabalhavam no exterior, criar condições 

propícias de trabalho e diminuir o alto custo para o país da formação de um cientista. 

Fernandes acrescenta que havia um apelo ao Estado para cessar a punição aos cientistas 

e readmitir os demitidos, como o exemplo a seguir:

[...] e que de tais discussões saia um apelo aos poderes públicos para 
revogação das aposentadorias forçadas, impostas a muitos dos nossos 
brilhantes cientistas. [...] Acho que nenhuma instituição científica brasileira 
está em melhores condições de pleitear essa revisão do que a Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência, que congrega praticamente todos os 
cientistas brasileiros nas suas 22 seções especializadas. O apelo já foi feito 
em telegrama enviado às autoridades nos últimos dias de abril, logo depois de 
publicadas as listas de aposentadorias forçadas. O que devemos fazer é um 
requerimento formal para que os processos mencionados sejam revistos em 
bloco, em nome da liberdade acadêmica, da autonomia universitária, do 
progresso da ciência e da cultura e do desenvolvimento deste grande país, 
que foi sempre o modelo na América Latina de respeito pela integridade 
universitária.20

Os cassados de Manguinhos foram alvo de repressão ideológica e perseguição 

profissional dentro do próprio IOC.

“As idéias exóticas que em Manguinhos foram infiltradas serão banidas 

definitivamente [...] Manguinhos de amanhã será uma colméia de trabalho e não um 

foco de idéias subversivas”.21 A declaração era do então ministro da Saúde Raymundo 

                                                
20FERNANDES, Ana Maria. A construção da ciência no Brasil e a SBPC. 2 ed. Brasília: Editora UnB, 
2000.
21BRITTO, Raymundo de, apud HAMILTON Wanda. Cadernos, op. cit.
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de Britto, no cargo entre 1965 e 1967. Para Wanda Hamilton, “nada mais objetivo para 

definir a ideologia em vigor”.22

Nessa época, o governo do General Castelo Branco decretou o Ato Institucional 

nº 1, que cassou os direitos políticos de intelectuais, militares e políticos de oposição. 

Foram instituídos inquéritos policiais militares que atingiram a maioria das instituições 

da esfera pública.

O IOC não foi exceção. O primeiro inquérito militar iniciou-se paralelamente a 

um civil, para apurar atos de subversão e corrupção entre seus funcionários. O 

Ministério da Saúde instalou 16 subcomissões de investigação, uma das quais no IOC, 

chefiada pelo professor Olympio da Fonseca, zoólogo de Manguinhos, que ganhou 

muitas inimizades na instituição, apesar do seu prestígio profissional.

Outras duas investigações vieram, sendo que, na última, foram intimados pelo 

Serviço de Segurança do Ministério da Saúde os cientistas que contavam com maiores 

financiamentos para suas pesquisas, obtidos de instituições privadas e governamentais.

Segundo Wanda Hamilton,23 essa investigação “criou um clima difícil e tenso 

entre seus funcionários”, na instituição.

No depoimento de Hugo de Souza Lopes,24 ele contou que “[...] ressuscitaram o 

telegrama que alguns pesquisadores de Manguinhos enviaram, em 1946, a Luis Carlos 

Prestes em apoio ao discurso que pronunciara contra as bases americanas no Brasil após 

o fim da 2ª Guerra”.

Em seu depoimento, Tito Cavalcanti25 declarou “[...] a polícia foi ao morro da 

Mangueira procurar uma célula comunista, e como viu nomes de funcionários da 

Fiocruz no fichário do clube de futebol, estabeleceu-se que havia um foco comunista na 

instituição”.

Augusto Cid de Mello Perissé26 relatou que foi interrogado da seguinte forma: 

- O senhor é partidário do Partido Comunista livre?
- General, vou lhe contar, a primeira vez que eu estive na Europa, estive com 
uma bolsa do governo alemão. E o quê que eu vi na Alemanha? Seis meses 

                                                
22HAMILTON, Wanda. Cadernos, op. cit.
23Id. Ibidem.
24LOPES, Hugo de Souza. Acervo da Casa de Oswaldo Cruz (COC). Fundação Oswaldo Cruz. Casa 
Oswaldo Cruz; BRITTO, Nara (coord.). Memórias de Manguinhos. Acervo de depoimentos. Rio de 
Janeiro: COC, 1991.
25CAVALCANTI, Tito. Acervo da COC. (Depoimento a HAMILTON, Wanda, 1986). Rio de Janeiro: 
COC, 1991 
26PERISSÉ, Augusto Cid e Mello. Acervo da COC. (Depoimento a HAMILTON, Wanda, 1986). Rio de 
Janeiro: COC, 1991.
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de frio, em que se pode plantar, e seis meses que não se pode plantar. E não 
tem dúvida nenhuma que a Alemanha é um dos países mais desenvolvidos no 
mundo! E o quê que nós vemos no Brasil, general? O ano todo nós temos 
primavera, é primavera perene, constante e, entretanto, general, com toda 
essa possibilidade, nós temos nossos compatriotas passando fome. O quê que 
expressa isso, general? A culpa é sua, é minha, e de todos aqueles que 
tiveram uma oportunidade de fazer uma universidade. E isso expressa o quê? 
A incapacidade absoluta das classes dirigentes de resolverem os problemas 
do Brasil. Isso é que é política, é solução dos problemas brasileiros. Então 
general, eu faço pesquisa científica, eu faço ciência, eu sou absolutamente 
favorável ao Partido Comunista livre, porque é uma nova opção política para 
a solução dos problemas brasileiros. 
O general virou-se e o interrogado pensou: ‘Bom, acabou a pergunta’.

Os três inquéritos nada provaram contra os cientistas, pois não havia indicação 

formal que os comprometessem em relação a questões administrativas ou ideológicas.

Mas Herman Lent foi afastado de suas funções de chefe da Divisão de Zoologia, 

e Walter Oswaldo Cruz da chefia da Divisão de Patologia, além de mais sete chefes de 

seção, entre eles: Hugo de Souza Lopes, de Entomologia; Haity Moussatché, de 

Fisiologia; Moacyr Vaz de Andrade, de Estatísticas e Documentação; Masao Goto, de 

Micologia, e Fernando Ubatuba, de Endocrinologia.

Quando Francisco de Paula da Rocha Lagoa assumiu a chefia do IOC, deixou 

clara em seu discurso de posse a sua identificação com os ideais do poder político 

militar: “Será sob a égide da família, da ciência, da cruz e dos ideais de 

desenvolvimento, bem-estar e segurança do Brasil que pretendemos encetar esta jornada 

e moldar nossas ações em prol da maior grandeza de nossa pátria”.27

Todos os funcionários ocupantes de cargos de chefia foram substituídos. Os 

pesquisadores que se mobilizavam em prol da ciência pura perderam espaço, 

progressivamente, dentro do IOC, afirmou Wanda Hamilton. E acrescentou: “o conflito 

entre esses grupos cristalizou-se após 64. O radicalismo de ambos os lados não deixou 

margem para que a discórdia fosse resolvida, sem excluir uma das facções”28.

A direção do IOC, por sua vez, enviou ofícios a entidades  internacionais e 

universidades, pedindo que os auxílios financeiros passassem pelo seu crivo, ao invés 

de seguirem diretamente para os pesquisadores beneficiados, que os haviam obtido por 

esforços pessoais.

A Fundação Ford, por exemplo, que, em 1964, destinaria 40 mil dólares para a 

seção de hematologia, suspendeu seu auxílio.

                                                
27Tribuna Médica, 26/06/64.
28HAMILTON, WANDA. Cadernos da COC, op. cit.
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Rocha Lagoa, que tinha assento no Conselho Nacional de Pesquisa, exerceu 

pressão para que Herman Lent e Haity Moussatché não tivessem seus auxílios 

renovados, sob a alegação de que queriam estabelecer trabalhos em outras linhas. 

Outros laboratórios tiveram muitos cortes de verbas.

Um episódio absurdo aconteceu a Walter Oswaldo Cruz, que foi transferido por 

força policial, junto com outros pesquisadores acusados de  insubordinação, para outro 

espaço de trabalho. Cinquenta e oito bolsistas abandonaram o laboratório, que sofreu 

corte de verbas, lá permanecendo apenas 16 deles. Outra incursão sofreu o laboratório, 

para que levantassem se lá havia material de propaganda subversiva, mas só foi 

encontrado material científico. Após a morte de Walter Oswaldo Cruz, vítima de ataque 

cardíaco em 1967, o laboratório foi lacrado e as pesquisas na área, paralisadas.

Os pesquisadores não se deixavam dominar, ou não tinham noção do alcance do 

que aquele regime ditatorial iria levar. Moussatché concedeu entrevista, atitude que lhe 

valeu uma interpelação da direção e, depois, uma pena de repressão. Em 06/01/65, o 

Jornal do Brasil publicou que ele denunciara que “a política dominante no instituto 

tende a transformá-lo numa autêntica farmácia com sérios prejuízos ao setor de pesquisa 

científica”.

Em 1967, Herman Lent dirigiu-se ao comandante da Escola Superior de Guerra, 

General Augusto Fragoso, para apontar os erros do documento “O Panorama da saúde e 

o Brasil”, conferência proferida por Rocha Lagoa, mas foi aconselhado pelo general a 

não se envolver em assuntos de segurança nacional, conforme relatou Lent em 

“Massacre de Manguinhos”.29

Em 1968, várias universidades e institutos – USP, UEG, UFMG, CBPF, UnB –

viram alguns de seus professores e pesquisadores cassados ou aposentados por atos 

institucionais. Mas, apesar disso, a situação do IOC não sofreu qualquer alteração 

naquele momento. Os pesquisadores continuaram como alvo das pressões da direção, 

ilhados internamente nos seus laboratórios, realizando suas pesquisas na medida do 

possível. E a direção continuou imprimindo sua orientação centralizadora e 

intervencionista, afirmou, Wanda Hamilton.30

A criação da Fundação Oswaldo Cruz, em 1970, que teve o mérito de devolver a 

renda obtida com a venda de produtos e dotá-la de relativa autonomia, somada à 

                                                
29LENT, Herman, O massacre de Manguinhos, op. cit.
30HAMILTON, WANDA. Cadernos da COC, op. cit.
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cassação dos cientistas, prejudicaram seriamente Manguinhos, na opinião de Wanda 

Hamilton, em seu mencionado artigo. Linhas de pesquisas foram interrompidas, 

laboratórios, fechados, acordos de cooperação, suspensos e coleções científicas 

correram sérios riscos de destruição por falta de cuidados.

1.5 Os utópicos da ciência

Os cientistas de Manguinhos não conseguiram antever o verdadeiro significado 

do golpe militar e a profundidade dos seus desdobramentos.

Ao manterem as esperanças de um retorno à legalidade dentro dos moldes 

liberais e acreditarem na possibilidade de preservar o campo científico, os pesquisadores 

insistiam em suas teses sem conseguirem, no entanto, ampliar as bases de apoio junto às 

esferas governamentais, afirmou Wanda Hamilton.31

De acordo com ela, havia uma certa ingenuidade na avaliação de que suas 

propostas podiam ser ouvidas e acatadas por um regime autoritário e repressivo.

A ingenuidade de que fala Hamilton pode ser entendida através do conceito de 

Karl Mannheim, no qual se baseia esta dissertação. Segundo o autor,

[...] um estado mental é utópico quando é incongruente com o estado de 
realidade dentro do qual ocorre. [E propõe:] (...) chamaremos utópicas 
somente as orientações que transcendam a realidade e que, ao serem postas 
em prática, tendam a destruir, parcial ou completamente, a ordem de coisas 
que existe em determinada época.32

Os utópicos da ciência, mencionados neste trabalho, queriam transcender aquela 

situação social, pois orientaram suas condutas em direção a elementos que a situação 

então vigente não continha.

Na imprensa e por meio de contatos com altos funcionários do governo, o grupo 

de oposição combatia a transformação do IOC numa simples fábrica de vacinas.

Em seu livro “O Massacre de Manguinhos”, Herman Lent, um dos cassados,

denunciou que: 

                                                
31Id. Ibidem.
32MANNHEIM Karl. Ideologia e utopia: Introdução à Sociologia do Conhecimento. Porto Alegre: 
Editora Globo, 1954.
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[...] se apodera o imediatismo, em grande parte derivado de educação 
deficiente em matéria científica, da orientação governamental. No caso, 
passam a ser de interesse médico, unicamente, os produtos de aplicação 
direta: o remédio, a vacina, o soro. Acham desperdício de tempo e de 
ingredientes que um cozinheiro se especialize em inventar novas iguarias ou 
melhorar as já conhecidas. Essas pessoas estão interessadas no alimento 
quotidiano, no ar que respiram, na vida de todos os dias. Nunca aprenderam 
que uma das coisas mais características da evolução social tem sido permitir, 
a parte da população, se ocupar de tarefas não-imediatistas, tarefas que 
projetaram o homem, no tempo e no espaço, a resultados nunca 
anteriormente sonhados ou sequer ousados em imaginação.

É verdade que não é de agora que tal miopia cultural tem sido tentada. Mas 
somente quando se fizeram calar as últimas vozes capazes de lutar pelo 
antigo ideal, capazes de chamar a atenção para o crime de lesa-pátria que se 
estava programando, capazes de mostrar a irracionalidade do objetivo visado, 
foi que, com o favorecimento de um ambiente propício, gerado em boa parte 
pelo medo, se tornou possível levar uma instituição nobre – embora em 
declínio, mas com potencialidade e recursos bastantes para recompor-se e 
renovar-se - ao beco sem saída em que se encontra, a enfrentar projetos 
prioritários superiores à sua capacidade de execução e a tentar pesquisa 
dirigida e utilitária sem respaldo em ciência básica.

Este relato pode servir de justificativa para a nova gestão que queria instalar 

novos rumos para a Fiocruz, posto que a concepção de ciência, defendida pelo grupo de 

cientistas, de que o estudioso em questão fazia parte, era diferente da que o governo 

impunha.

Para Mannheim, “é sempre o grupo dominante, que está de pleno acordo com a 

ordem existente, que determina o que deve ser utópico, enquanto que o grupo 

ascendente, em luta com as coisas tais quais são, determina o que se deve considerar 

ideológico”.33

Esclarecemos que o conceito de ideologia trabalhado por Mannheim refere-se à

“ideologia de uma época, de um grupo histórico-social concreto – por exemplo de uma 

classe – quando queremos  falar das características e da estrutura total do espírito dessa 

época ou desse grupo”.

Ele fala: “o que em determinado caso parece utópico ou ideológico depende 

essencialmente do estádio e do grau de realidade a que aplica esse padrão”.

É, mais uma vez, Wanda Hamilton que ilustra essa questão: “o conflito entre 

esses grupos cristalizou-se após 64. O radicalismo de ambos os lados não deixou 

margem para que a discórdia fosse resolvida, sem excluir uma das facções”.

                                                
33Id. Ibidem.
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Havia na instituição um grupo de pesquisadores que reivindicava a criação do 

Ministério da Ciência, a separação do IOC da saúde pública e a sua incorporação ao 

novo ministério. Mas o tripé pesquisa, ensino e produção se completava e se 

realimentava mutuamente, então “sonhar” com um modelo de ciência dita pura ou 

básica não seria aceito por governo algum, além de terem sido as duas vertentes (ciência 

pura e aplicada) que garantiram ao IOC ser modelo na América Latina.

Na Fiocruz de hoje, as diretrizes são promover a saúde e o desenvolvimento 

social, gerar e difundir conhecimento científico e tecnológico e ser um agente da 

cidadania, um órgão do Ministério da Saúde e, também, a mais destacada instituição de 

ciência e tecnologia em saúde da América Latina.

Não poderíamos dizer que o conflito está resolvido. Na verdade, a Fiocruz 

caracteriza-se pela sua complexidade, e, até hoje, essas questões entre Ciência e Estado 

permeiam os debates interna e externamente no Brasil. No entanto, Mannheim diz que 

“o roteiro da história conduz de uma utopia através de uma utopia à próxima utopia, 

etc”.
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CAPÍTULO 2

Panorama político

– os antecedentes do Golpe de 64 e o contexto do pós-golpe –

Porque 30 é o último dia de lua cheia, e eu não tomo nenhuma
iniciativa na minguante; se não sairmos sob a cheia, irei esperar 
a lua nova, e então será muito tarde.
                                                                   Carlos Luiz Guedes34

São significativos os títulos dos quatro volumes escritos pelo 

jornalista Elio Gaspari sobre a ditadura,35 títulos que indicam as variações pelas quais 

passou a ação dos militares naquele processo político: A Ditadura Envergonhada, A 

Ditadura Escancarada, A Ditadura Derrotada e A Ditadura Encurralada. Os textos a 

que se referem, sem dúvida, confirmam isso. Os militares foram estranhos à história 

praticamente durante todo o tempo em que comandaram o país. Se tiveram razões 

absolutamente suas em 1964, como o medo da quebra da hierarquia nas Forças 

Armadas, devido à organização e à ameaça de levante de seus subalternos, foram, 

todavia, levados a tomar a iniciativa por civis, estes sim, então disputando com outros 

civis o comando da nossa história.

Havia uma questão civil a ser resolvida. O problema de identificá-la vem do fato 

de os motivos políticos principais não terem sido explicitados com clareza na ocasião. 

Esses motivos foram encobertos por palavras de ordem, argumentos e acusações que os 

favoreciam, mas não tinham a ver com eles, e, muito menos, diziam o que eles eram. 

A coisa mais simples a ser dita a respeito do golpe de 1964 é que ele 

interrompeu um período político, vivido sob instituições políticas liberais. E também 

que a ditadura subsequente a ele terminou levando o país a viver sob instituições 

políticas liberais. Houve uma reciclagem de valores, e foi a ditadura que proporcionou 

essa oportunidade histórica. E, embora o seu comando militar tenha tentado fazer a sua 

própria reciclagem em favor de valores de doutrinas semioficiais, trabalhadas e 
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ensinadas pela Escola Superior de Guerra, foram de outra origem os valores que 

vingaram, os que ficaram para fazer história. O Exército que, no dia 31 de março de 

1964, dormira janguista, acordaria golpista, mas sairia da cama aos poucos, sublinhou 

Elio Gaspari,35 ao se referir ao processo de progressivo abandono da legalidade.

Para entender essa diferença, precisa-se identificar o objetivo do golpe. Diz-se 

que foi para evitar a subversão e o comunismo. Segundo Carlos Lacerda,36 quando 

ocorreu o fracasso da Intentona Comunista de 1935, teve que se esconder 

em Vassouras e ser protegido por sua família influente. Rompeu com o movimento 

comunista em 1939, dizendo considerar que tal doutrina “levaria a uma ditadura, pior do 

que as outras, porque muito mais organizada, e, portanto, muito mais difícil de 

derrubar”. A partir de então, como político e escritor, consagrou-se como um dos 

maiores porta-vozes das ideologias conservadora e direitista no país, e grande 

adversário de Getúlio Vargas e dos movimentos políticos Trabalhista e Comunista. 

Inimigo político de Getúlio Vargas, Carlos Lacerda foi o grande coordenador da 

oposição à campanha do antagonista à presidência em 1950, e, durante todo o mandato 

constitucional do presidente, até agosto de 1954. Uniu-se a militares golpistas e aos 

partidos oposicionistas – principalmente a UDN – num esforço conjunto para derrubar o 

Presidente Vargas. Foi vítima de atentado a bala na porta do prédio onde residia, em 

Copacabana, em 5 de agosto de 1954. No atentado, morreu o Major da 

Aeronáutica Rubens Vaz, membro de um grupo de jovens oficiais que se dispuseram a 

acompanhá-lo e protegê-lo das ameaças que vinha sofrendo. Lacerda foi atingido apenas 

de raspão em um dos pés. Uma série de investigações levou à prisão os autores do 

crime, que confessaram o envolvimento do Chefe da Guarda Pessoal de 

Vargas, Gregório Fortunato, e do irmão do presidente, Benjamim Vargas. Dezenove 

dias depois, com o agravamento da crise política e o ultimato das Forças Armadas pela 

sua renúncia, Getúlio Vargas suicidou-se em 24 de agosto. O suicídio reverteu a opinião 
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pública e provocou uma imensa onda de comoção e revolta. Isso obrigou Lacerda e 

parte de seu grupo a deixarem o país. Lacerda participou ainda de nova tentativa 

de golpe de estado, em 1955, quando se uniu aos militares e à direita udenista, para 

impedir a eleição e a posse do presidente eleito, Juscelino Kubitschek, e de seu vice-

presidente, João Goulart. As manobras golpistas começaram já no período eleitoral, 

quando ocorreu o episódio da Carta Brandi, uma notícia falsa, plantada pelos opositores 

no jornal de Lacerda, envolvendo João Goulart num pretenso contrabando de armas da 

Argentina para o Brasil. Depois de eleito Juscelino, Carlos Luz, Presidente da República 

interino à época, aliado aos militares e a Carlos Lacerda, tramou um novo golpe, mas foi 

impedido pelo General Teixeira Lott, da ala legalista do Exército. Vencido na tentativa 

de golpe, Lacerda partiu para um exílio breve em Cuba, que ainda era uma ditadura 

conservadora, antes da revolução. Com a transferência da capital para Brasília, 

candidatou-se ao governo do recém-criado Estado da Guanabara, elegendo-se com 

pequena margem de votos. Foi um dos líderes civis do golpe militar de 1964, porém se 

voltou contra ele em 1966, com a prorrogação do mandato do Presidente Castelo 

Branco. Segundo Lacerda, essa prorrogação mandato levaria à consolidação do governo 

revolucionário numa ditadura militar permanente no Brasil, o que realmente aconteceu. 

Para outros, teria sido para evitar que o país se tornasse uma república sindical, que 

seria a pretensão de Jango. De qualquer modo, não passaram daquilo que era preciso 

para fazer do golpe algo aceitável para os seus contemporâneos, que, em geral, mal 

sabiam o que se estava passando por trás de tudo. É certo que havia comunistas 

apoiando Jango, que eram otimistas e pretensiosos, que achavam que a história estava 

inexoravelmente do lado deles, mas daí a se dizer que ele mesmo, Jango, era comunista, 

ou, ainda, que, sob a sua presidência, os deixaria dominar pouco a pouco o país, vai uma 

grande diferença. Quanto à acusação de que instalaria uma república sindical, não 

merece mais do que ser considerada o tipo de desculpa que se dá para fazer alguma 

coisa nas ocasiões em que se faz necessário esconder o motivo, muitas vezes 

inconfessável, que realmente se tem.

Como os autores Valter Duarte e Ezilda Ferreira37 nos fornecem importantes 

informações sobre o período de que estamos tratando, será em seu trabalho que nos 

basearemos, sendo necessário, portanto, referir-nos a eles várias vezes. O levante dos 
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subalternos, a atuação do Comando Geral dos Trabalhadores (CGT), a atuação da União 

Nacional dos Estudantes (UNE), das Ligas Camponesas, a popularidade crescente e a 

liderança agressiva de políticos como Leonel Brizola e Miguel Arraes, em resumo, 

todas as forças que pressionavam Jango para ser o líder de uma avalanche de projetos e 

ideais que ele não dominava, e pelos quais se deve até pôr em dúvida o seu apreço, não 

foram senão manifestações de um dos lados da crise, certamente muito exageradas e 

concentradas de uma só vez e que, por esse motivo, provocaram a reação golpista 

naquele momento. Isso porque os homens que deram o golpe já haviam tentado outras 

formas de ser vencedores da crise e, certamente, tentariam outras, que não aquele golpe, 

para vencê-la.38

A crise se deu sob as instituições políticas liberais presidencialistas, adotadas 

contra o Estado Novo, contra Getúlio. Apesar disso, embora não completamente, foram 

as instituições dominadas por ele e por seus sucessores políticos, em especial pelo 

Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), e por uma parte do Partido Social Democrático 

(PSD).  Mas a origem da crise, em rigor, era exterior ao Brasil. Começou na Europa, 

ainda no século XIX, e teve uma expressão e uma palavra postas em oposição para 

representá-la: laisser-faire e socialismo, que diziam respeito a duas opções 

administrativas do capitalismo: a expressão laisser-faire representava o ideal 

individualista de governo mínimo, e a palavra socialismo, a opção por governos que 

fossem capazes de organizar e garantir o funcionamento geral da sociedade, incluindo a 

sua ordem produtiva. Sem dúvida, essas foram apenas as bases, que não podem ser 

esquecidas, porque as variações teóricas e as práticas em torno delas foram muitas e 

podem quase ocultá-las. O golpe de 1964 foi um clímax da crise entre as versões 

brasileiras dessas duas opções. Se dela participaram, dos dois lados, defensores de 

outros ideais, não passaram de coadjuvantes de uma disputa pelo comando da nossa 

história, que não tinham nenhuma condição de assumir, assim como os militares.39

De raízes diversas na história política brasileira, essas duas opções um dia se 

concentraram: uma, em Getúlio e no Estado Novo, e a outra naqueles que conspiraram 

para derrubá-lo em 1945. Em seguida, tiveram expressão partidária, principal e 

respectivamente, no PTB e na União Democrática Nacional (UDN). O PTB foi feito 

herdeiro político e portador da bandeira defensora de toda a intervenção getulista, no 
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sentido de dar proteção social aos trabalhadores, de organizar um novo sistema 

monetário e de programar a criação de indústrias de base, para dar condições de 

comando da produção nacional à burguesia brasileira. A UDN, de inspiração teórica 

liberal, representou parte dessa burguesia, mais exatamente aquela que se fez a maior 

expressão partidária antigetulista e anticomunista.40

O início do confronto entre os dois lados favoreceu àqueles que formaram a 

UDN. O primeiro grande objetivo foi alcançado: a deposição de Getúlio em 1945. Foi o 

ponto final da primeira parte de uma luta que começara com o Manifesto dos 

Mineiros, em 1943. O segundo grande objetivo, porém, já não o foi: eleger o presidente 

da república. Seu candidato, o Brigadeiro Eduardo Gomes, foi derrotado, em 2 de 

dezembro de 1945, pelo General Eurico Gaspar Dutra, Ministro da Guerra do Estado 

Novo, do PSD, em coligação com o PTB, quando este partido, fundado por Getúlio, 

ainda não se constituía numa força expressiva. E, talvez por essa razão, a UDN não 

tenha sido senão uma oposição cordial ao governo Dutra. Era um tempo em que a classe 

operária estava mais voltada para o PCB do que para o PTB. Então, a luta udenista, 

naquele período, se fez junto aos que combateram o partido e os deputados comunistas, 

e, sem dúvida, junto aos que apoiaram a cassação, pelo Superior Tribunal Eleitoral, em 

primeiro lugar, do registro do PCB, então Partido Comunista do Brasil, e, depois, dos 

mandatos de seus deputados e do seu senador, Luís Carlos Prestes. Só com o 

crescimento do PTB e a candidatura de Vargas à presidência em 1950, a luta da UDN 

voltou-se, de novo, contra o trabalhismo, a versão getulista do socialismo no Brasil.41

O resultado das eleições presidenciais de 1950 alertou os udenistas em relação à 

permanência da influência de Getúlio, mesmo depois de ele ter passado quase cinco 

anos retirado em São Borja, no interior do Rio Grande do Sul. Primeiro governante 

brasileiro a ter um Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, e a se valer da 

grande novidade em termos de comunicação de massas, que era o rádio, o antigo ditador 

formara boa parte da população de acordo com os valores políticos que representava, e 

toda aquela ação de persuasão e propaganda apareceu em forma de comportamento 

eleitoral, em forma de vitoriosos resultados eleitorais getulistas. Não era uma situação 

fácil de ser invertida. Mesmo assim, tê-lo no governo era uma grande oportunidade de 
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enfrentá-lo, de desmoralizá-lo, de anulá-lo politicamente e, assim, de quebrar a sua 

influência. Então, os políticos udenistas partiram para o confronto.42

No Congresso e na Imprensa, a oposição a Getúlio empregou uma retórica 

agressiva em torno de três pontos: incompatibilidade do ex-ditador com a vida 

democrática, corrupção na máquina administrativa e subversão. Todos eles, combinados 

com a acusação de esquerdismo, o que estava muito de acordo com aqueles primeiros 

tempos de Guerra Fria e com a política externa dos Estados Unidos, envolvidos na 

Guerra da Coréia e que internamente viviam sob as pressões do maccarthysmo –

período de intensa patrulha anticomunista, perseguição política e desrespeito aos 

direitos civis nos Estados Unidos, que durou do fim da década de 1940 até meados da 

década de 1950, foram os pontos da principal motivação para a forte união entre 

políticos udenistas e certos setores das Forças Armadas. Os resultados começaram a 

aparecer. Em 1954, a campanha começou a dar a sensação de que o cerco, tanto pelo 

lado moral quanto pelo político, estava sendo fechado. Sem o conhecimento de Getúlio, 

homens de sua guarda pessoal não suportaram e, por conta própria, atentaram contra a 

vida de Carlos Lacerda, principal líder daquela campanha, ferindo-o, o que é posto em 

dúvida, e matando um de seus acompanhantes. Foram descobertos, e o cerco moral 

ficou praticamente fechado. Mas quando tudo indicava o sucesso político daquela 

pressão avassaladora, Getúlio reagiu, não com a licença por tempo indeterminado, nem 

com a renúncia, mas com o suicídio e a carta-testamento. Reverteu, assim, em 24 de 

agosto de 1954, toda a passionalidade daquele quadro e levou seus opositores a 

procurarem outras alternativas para alcançar a posição política que pretendiam.

De fato, os udenistas insistiram.43 Procuraram e conseguiram ser maioria no 

Ministério de Café Filho, político do Partido Social Progressista (PSP), que da vice-

presidência foi alçado à presidência. Porém, nada do que tentaram para controlar de vez 

a política brasileira foi possível. Alguns de seus deputados chegaram até a defender no 

Congresso, absolutamente sem sucesso, o parlamentarismo. Mas o pior foi mais uma 

vez não vencerem as eleições presidenciais de 3 de outubro de 1955, nas 

quais apoiaram Juarez Távora, do Partido Democrata Cristão (PDC). Outra vez os 

candidatos apoiados pelo getulismo venceram: Juscelino Kubitschek, do PSD, para a 
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presidência, e João Goulart, o Jango, do PTB, para a vice-presidência. Isso fez com que, 

mais uma vez, como em 1950, os udenistas tentassem que a palavra maioria escrita na 

Constituição fosse interpretada como maioria absoluta. Em novembro, com o 

afastamento de Café Filho, por motivo de doença, ligaram-se a Carlos Luz, Presidente 

da Câmara dos Deputados, que assumira a presidência da república, para tentar, sob esse 

pretexto, um golpe que evitasse, em janeiro de 1956, a posse dos eleitos. Tiveram, 

porém, que ceder ao contragolpe legalista, comandado pelo Ministro da Guerra, General 

Henrique Teixeira Lott, que, com a mediação do Congresso, passou a presidência da 

república ao Senador Nereu Ramos e garantiu as posses de Juscelino e de Jango.

Veio, em seguida, a tentativa de alcançar a presidência e alterar a tendência da 

época, por meio da eleição de um político tão fenomenal para aqueles tempos, quanto 

pretendente à independência política e, por isso, de dificílimo trato: Jânio Quadros. Com 

excelente repercussão, ele havia cumprido um mandato de Governador do Estado de 

São Paulo, depois de interromper seu breve período como prefeito da capital paulista, 

para o que fora eleito, quando ainda pertencia ao PDC. Católico e com muitas 

afinidades com os valores dos políticos e do eleitorado udenistas, não pertencia mais a 

seu partido de origem e não pretendia pertencer a mais nenhum. Porém, para certas 

lideranças udenistas, era visto como alguém que, depois de cumprir um muito bem 

aprovado mandato presidencial, poderia deixar para a UDN um eleitorado reciclado em 

seus valores e pronto para eleger para a presidência algum de seus líderes, mais 

provavelmente aquele que fora o mentor de sua candidatura, e que, em 1960, 

vinculando-se a ele na propaganda eleitoral restrita ao povo carioca, foi eleito 

Governador do Estado da Guanabara: Carlos Lacerda.44

O problema é que Jânio Quadros pouco se importava com os projetos udenistas. 

Durante a fase de campanha, chegou a renunciar duas vezes à candidatura, embora 

voltasse atrás em ambas. Na primeira, porque não aceitou comprometer-se com o 

programa da UDN, e, na segunda, porque não consentiu vincular sua candidatura 

especificamente à do candidato udenista à vice-presidência, Milton Campos, o que 

acabou colaborando para a destoante e perigosa reeleição de Jango para a vice-

presidência. Depois, uma vez empossado, escolheu o seu Ministério de maneira 

completamente independente, como independentes foram as políticas de seu governo, 
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especialmente a externa. Tanta independência não agradou a Carlos Lacerda, que 

passou a pressioná-lo. Na noite de 24 de agosto de 1961, em cadeia de rádio e televisão, 

Lacerda fez insinuações a respeito de intenções golpistas de Jânio, que provocariam, na 

calada da noite, uma rápida sucessão de fatos e, no dia seguinte, a sua renúncia ao 

mandato presidencial.45

Desesperados, os Ministros Militares, segundo depoimento dado, anos depois, a 

uma emissora de televisão pelo então Ministro da Marinha, Silvio Heck, chegaram a 

oferecer a Jânio o fechamento do Congresso, para que governasse como quisesse. Com 

a sua recusa, conforme aquele depoimento, resolveram os ministros impedir a posse de 

Jango, que estava fora do país em missão oficial. Desse modo, algo da maior 

importância estava sendo esclarecido: Jango era absolutamente vetado, por parte 

fortemente influente das Forças Armadas, para assumir a presidência do Brasil. Ministro 

do Trabalho que fora do segundo governo de Getúlio, ficara marcado como seu mais 

direto sucessor e, sendo assim, tinha de suportar a maior rejeição de todo 

o antigetulismo. Provavelmente sabedor disso, até seu partido tinha evitado a sua 

candidatura à presidência em 1960, entregando-a ao General Lott, militar legalista que, 

tal como Jânio, não era filiado a partido nenhum, e que poderia ser uma garantia contra 

o golpe anunciado, ensaiado e até ali evitado, mas que chegaria em 1964.46

A movimentação dos Ministros Militares para impedir a posse de Jango 

encontrou resistência em seu cunhado, Leonel Brizola, Governador do Rio Grande do 

Sul, que liderou a Campanha da Legalidade e recebeu o apoio do Comando do III 

Exército. Para resolver o impasse, as partes concordaram em aceitar a posse de Jango 

nas condições da Emenda Constitucional n° 4, que instituiu o parlamentarismo, em 2 de 

setembro de 1961. Era a confirmação de estarem vetados para Jango os poderes 

executivos, pelo menos por boa parte daqueles que haviam combatido Getúlio. Assim, 

embora o retorno ao presidencialismo fosse o desejo até da maioria dos políticos de 

todos os partidos, a recuperação presidencial desses poderes depois do plebiscito de 6 

de janeiro de 1963, deu a Jango o que, para os mais obstinados antigetulistas, não era 

nem podia ser dele. E, numa situação delicada como aquela, as forças de 

esquerda começaram a obrigar que ele desse muito mais do que queria e do que podia 

dar. Ele era apenas o presidente de um país, que voltara a ser presidencialista. Não 
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significava que tivesse tomado o poder. Por isso, depois de tantas tentativas fracassadas 

de chegar ao comando presidencial do poder executivo, os antigetulistas, ao verem 

crescer, de maneira frenética, em torno de Jango, tudo aquilo que combatiam e temiam, 

encontraram uma série de pretextos para quebrar a legalidade do país, acusando seus 

inimigos de serem eles os subversivos, desencadearam o golpe de Estado.47

Embora os motivos do golpe tenham sido predominantemente civis, e a 

iniciativa tenha sido de um civil, Magalhães Pinto, então Governador de Minas Gerais, 

a execução tinha de ser levada a efeito por militares que já conspiravam para isso. Nas 

relações entre os golpistas, isso deu aos militares o comando do país e aos civis a função 

de legitimar os seus atos. Em relação à história do país, era uma inversão necessária, 

enquanto a realização dos objetivos não indicasse estarem próximos da estabilização. 

Porém, a definição de objetivos, salvo o da inicial eliminação de inimigos comuns nas 

primeiras cassações, mostrou tendências e desejos de dificílima conciliação.48

Sem dúvida, a primeira definição e, por isso, o primeiro problema, a curto, 

médio e longo prazo, dizia respeito ao comando do poder executivo, ou seja, à 

presidência da república. Declarada vaga e interinamente assumida por Ranieri Mazilli, 

Presidente da Câmara dos Deputados, que legalmente teria de exercê-la até o final do 

mandato iniciado por Jânio em 1961, foi feita objeto de eleições indiretas pelo AI-1, 

Ato Institucional imposto pelo Comando Militar do golpe, no dia 9 de abril de 1964.

Com certeza, para não subverter a ordem, isso não poderia acontecer. Caberia aos 

militares dar garantias ao cumprimento constitucional do mandato. Mas o AI-1 era o 

sinal de que, acima de tudo, estava a segurança do que bem entendessem. E segurança, 

mesmo que seja um objetivo civil, é uma questão para ser conduzida por militares e, por 

isso, um bom pretexto político para eles.49

Assim, não foi necessário muito tempo após o golpe para que seus líderes civis 

compreendessem que haviam recorrido a forças que não podiam controlar. Procuraram, 

então, ser, cada um por si, os beneficiários das ações dos líderes das Forças Armadas. 

Se não tinham como evitar o complemento do mandato e chegaram ao consenso para 

que ele fosse entregue a um deles, o Chefe do Estado Maior do Exército, 

General Castello Branco, conseguiram alguns um acordo para levar, na eleição indireta 

de 11 de abril, um civil à vice-presidência, José Maria Alkmin. O restante era a 

                                                
47Id. Ibidem. 
48Id. Ibidem. 
49Id. Ibidem. 



46

expectativa otimista de que o regime de exceção não passasse da ainda vigente 

prescrição constitucional. Embora nada fosse plenamente confiável, havia razões para 

isso. O próprio Castello Branco declarou, no seu discurso de posse, no dia 15 de abril, 

que não ficaria na presidência além da data prevista para o seu mandato complementar. 

Porém, havia quem desejasse que ele não estivesse completamente convencido do que 

havia dito. Entre os líderes militares, havia quem considerasse que, somente com eles na 

presidência, o país encerraria seu longo período de crises e, entre os líderes civis, por 

motivos diversos – como o de evitar a vitória de Carlos Lacerda – havia aqueles que não 

queriam as eleições presidenciais diretas, previstas para 1965. A batalha aberta pela 

sucessão presidencial teria lances surpreendentes.50

Conforme fala Elio Gaspari,51 nos primeiros meses do Governo Castello Branco, 

por suas ambiguidades, por sua noção de ditadura temporária e pela entrada dos 

militares como agentes do poder coercitivo, instalaram-se elementos de desordem que 

envenenariam a vida política brasileira nos vinte anos seguintes.

Acrescenta52 que a direita brasileira precipitou o Brasil na ditadura, porque 

construiu um regime que, se tinha a força necessária para desmobilizar a sociedade 

intervindo em sindicatos, aposentando professores e magistrados, prendendo, 

censurando e torturando, não a teve para disciplinar os quartéis que garantiam a 

desmobilização.

Veio um outro período de cassações. Em 27 de abril, foi criada a Comissão 

Geral de Investigação, centralizando todos os IPMs (Inquéritos Policiais e Militares). O 

país foi envolvido por redes de delação, abertas e clandestinas, que, junto a todos os 

problemas por elas criados, deram provimento a pedidos de arbitrariedades, devido aos 

mais inconfessáveis motivos. Um deles foi o da cassação de Juscelino Kubitscheck. Não 

lhe adiantou ter votado em Castello Branco, em sua eleição indireta, e ter conseguido a 

eleição de José Maria Alkmin para a vice-presidência. Juscelino tinha dois pecados: o 

de ter vencido as eleições presidenciais de 1955, contra candidatos que foram na época 

apoiados pelos futuros golpistas de 1964, e o de ser o favorito para as eleições 

presidenciais de 1965. Os militares da linha dura e os partidários de Carlos Lacerda 
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pressionaram. No dia 8 de junho, embora perdendo o apoio do PSD no Congresso 

refeito, Castello deferiu o pedido de cassação do ex-presidente.53

Logo depois, em 22 julho de 1964, o Congresso votou a prorrogação do mandato 

presidencial. Foi um golpe principalmente contra Carlos Lacerda e em favor de um 

projeto continuísta, que teve o apoio de políticos da própria UDN. Castello Branco 

aceitou a prorrogação, com um discurso em que declarou obediência à decisão do 

Congresso. Era, decerto, o que muitos militares queriam, em especial aqueles da 

chamada linha dura. As coisas estavam no rumo do binômio segurança e 

desenvolvimento. Afinal, para continuarem comandando o país, os militares só 

precisavam provar que o perigo vermelho não havia passado.

Destaca-se a criação do Serviço Nacional de Informações (SNI), em 13 de 

junho de 1964, com o objetivo de supervisionar e coordenar as atividades de 

informações e contrainformações no Brasil e no exterior, mas que, segundo Elio 

Gaspari,54 nasceu fazendo em segredo tudo aquilo que a presidência precisava que fosse 

bem-feito. Assim, se uma votação no Congresso parecia difícil, cabia ao SNI – e não à 

liderança parlamentar ou ao Gabinete Civil – facilitar as negociações com a bancada. 

Dez anos depois da sua criação, o SNI dispunha, em Brasília, de mais de 200 mil metros 

de gramado. Lá funcionava, desde 1971, a Escola Nacional de Informações (ESNI), 

equipada com um dos maiores laboratórios de línguas do Brasil, academia de tiro 

subterrânea e uma completa emissora de televisão. Pela estrutura logística, o SNI ficou 

entre os dez mais bem-equipados serviços de informações do mundo. Foi desastroso 

para o país que o cevou, diz Gaspari.55

No ano de 1964, a censura apreendeu cópias do filme Deus e o diabo na terra do 

sol, de Glauber Rocha, e depois liberou-as; estreia o show Opinião, com Nara Leão, Zé 

Keti e João do Vale: “Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem 

comer, que eu não mudo de opinião[...]”.

Depois da grande onda inicial de prisões e cassações, parecia para os líderes 

civis do golpe que os militares já não tinham muito mais o que fazer, e que a tarefa 

estava por se esgotar no final do mandato prorrogado. Porém, a manutenção das 

eleições para o governo de onze estados em 1965 traria o primeiro pretexto. Os 

resultados, principalmente em Minas Gerais e na Guanabara, falaram em favor de 
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vitória da oposição ao golpe e representaram o anterior domínio da coligação de 

inspiração getulista PTB/PSD. E, contra isso, veio o AI-2, o ato que, em 27 de outubro 

de 1965, extinguiu os partidos políticos. Dali por diante, a eleição para a presidência da 

república seria indireta e a participação política consentida seria restrita aos dois 

movimentos políticos criados: Aliança Renovadora Nacional, ARENA, e Movimento 

Democrático Brasileiro, MDB.

Nesse ano de 1965, vai ao ar, na TV Globo, o I Festival de Música Popular 

Brasileira, em que Elis Regina canta “Arrastão”: ”Ê, tem jangada no mar. Ê, hoje tem 

arrastão. Ê, todo mundo pescar. Chega de sombra, João [...]”. Nos cinemas, passa o 

musical “A Noviça Rebelde”, com Julie Andrews.

Como se nada tivesse a ver com esse quadro, um outro lado da política passava 

por suas primeiras transformações, sob a liderança de um cada vez mais notório 

entreguista: Roberto Campos. Valendo-se da generalizada crença de que existe em 

sociedade algo que seja realidade econômica, que seria uma ordem não política, 

chamada de economia, assenhoreou-se do comando monetário do país, especialidade 

política reivindicada, com sucesso, para si, pelos economistas, e não perdeu a 

oportunidade. Ministro do Planejamento e da Coordenação Econômica do 

Governo Castello Branco, fora figura destacada nos governos de Juscelino e de Jango, 

exatamente por seu prestígio e por seu livre trânsito entre americanos, ingleses e os 

gestores do Fundo Monetário Internacional (FMI). Foi ele o primeiro a atacar o legado 

social de Getúlio, criando o FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, em 

substituição aos direitos de estabilidade dos trabalhadores, de modo a facilitar as 

transferências de propriedade das empresas. Além disso, criou o Banco Central, 

destacando para ele funções anteriormente dadas ao Banco do Brasil; extinguiu os 

subsídios sobre o petróleo, o trigo e o papel; desvalorizou o cruzeiro em relação ao 

dólar; aumentou impostos; reajustou brutalmente as tarifas públicas; deu estímulos ao 

capital de risco no país; conseguiu o fim da lei que limitava a remessa de lucros para o 

exterior e promoveu o arrocho salarial. Com tais medidas, muito além do que se podia 

supor, aproveitou-se da privilegiada posição de governo, que lhe foi dada 

por Castello Branco, para comandar, discretamente, em parceria com o Ministro da 

Fazenda, Octávio Gouveia de Bulhões, e com grande apoio externo, um novo rumo na 

história do comando monetário do país, embora, mais tarde, a orientação do Governo 

Geisel a interrompesse.
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Em pouco tempo, os componentes civis do golpe estariam dividindo-se entre os 

que se rebelariam e seriam cassados, como Lacerda, entre os que acatariam 

incondicionalmente as ordens dos militares por razões fisiológicas ou por estratégia, 

entre os que esperariam pacientemente o retorno ao comando presidencial dos civis, 

propondo-se a assumi-lo, como Magalhães Pinto, candidato à presidência desde as 

primeiras reuniões dos golpistas, e os que fariam a chamada oposição consentida, que 

não ficaria isenta de cassações. O comando da história do país ficaria à espera deles,

enquanto o governo não voltasse a lhes pertencer. Por isso, prevaleceria sobre todos eles 

o que os militares achassem que deviam fazer e até quando. A eleição indireta do 

General Costa e Silva para a sucessão de Castello e a sua posse em 1967, tendo na vice-

presidência Pedro Aleixo, consolidaria o fim dessa primeira parte. 

Na área cultural, é lançado o Movimento Tropicalista, por Gilberto Gil, Caetano 

Veloso e outros artistas de renome. Nas telas de cinemas, exibe-se o filme “A Bela da 

Tarde”, com Catherine Deneuve. No mundo, Che Guevara, revolucionário comunista, é 

assassinado na Bolívia.

É preciso lembrar, ainda, que, desde a representação ideológica inicial do golpe, 

seus próprios autores civis haviam dado motivos para que os militares não se afastassem 

da nova cena política. Não haviam parado de apontar inimigos, para que eles os 

cassassem ou os combatessem. Como alguns daqueles inimigos foram realmente 

reagrupando-se e preparando-se para a luta armada, os militares acabaram por não 

perder as razões de continuar no comando do país. E, logo após uma série de 

manifestações de massa e de intensos protestos em várias cidades importantes do país, o 

ano de 1968 terminou com a imposição do AI-5, início de um dos tempos mais 

arbitrários da vida política brasileira.

A repressão à luta armada começou a ser tratada como o principal objetivo do 

governo. Foi o pretexto para que as ações políticas fossem concentradas nos militares. 

E, talvez, em nenhum outro momento de sua pequena história, a ditadura foi tão 

despótica quanto nos dias após Costa e Silva ter adoecido gravemente. Como vimos, 

havia um vice-presidente, Pedro Aleixo, que teria de tomar posse na presidência. Mas 

isso não foi sequer cogitado. Formou-se uma Junta Militar para presidir o país, e, apenas 

entre os militares de alto comando, tratou-se da sucessão presidencial. O General Emílio 

Garrastazu Médici foi o escolhido e, pela primeira vez desde o golpe, a vice-presidência 

não foi entregue a um civil; foi entregue a outro militar, o Almirante 
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Augusto Rademaker. Tudo em favor da mais ampla coesão entre eles, embora houvesse 

diferenças entre os da chamada linha dura e os que pretendiam encontrar um caminho 

de retorno às instituições civis, bem como diferenças também entre os vários órgãos de 

informação e repressão da época, muitos deles contando com forte e informal apoio 

financeiro de burgueses.

O ano de 1968 é marcado pela Passeata dos Cem Mil – manifestação popular de 

protesto contra a Ditadura Militar no Brasil, no Rio de Janeiro, organizada pelo 

movimento estudantil, que contou com a participação de artistas, intelectuais e outros 

setores da sociedade brasileira – e por atentados a teatros, censura à imprensa, 

encenação da peça “Roda Viva”, de Chico Buarque, estreia na Broadway da peça Hair, 

Geraldo Vandré canta no Maracanãzinho, RJ, “Caminhando e cantando [...] Somos 

todos iguais, braços dados ou não [...] Quem sabe faz a hora, não espera acontecer”.

Mesmo assim, os governos militares estavam obrigados a oferecer alguma 

alternativa em termos do que seria a vida civil do país. Para sorte deles, exatamente 

naquele início de fortalecimento ditatorial, começaram a chegar ao Brasil os restos do

welfare state keynesiano –  o modelo de Estado-Providência, em grande parte 

influenciado pelo pensador econômico John Keynes, que defendia que o Estado deveria 

ocupar-se da gestão do país, tendo como missão conjugar as vertentes econômica e 

social, no sentido de garantir um “Estado de Bem-Estar” – dando assim a oportunidade 

de o país viver uma fase de crescimento, investimento e consumo, tendo sido este muito 

favorecido por boas condições de crédito direto ao consumidor, que chamaram 

de milagre econômico. Tal fase terminou, porém, quando desacelerou e foi seguida pelo 

chamado choque do petróleo.

Também na fase mais forte da repressão é que foi tecnicamente renovado o 

grande meio de comunicação de massas, pelo qual se tornou possível uma ampla 

reciclagem de valores: a televisão. Através das emissoras de televisão, nos anos 70,  

começaram a passar os valores individualistas que tinham de dominar a sociedade 

brasileira, de modo a que ela se fizesse apta a viver sob instituições políticas liberais. 

Nos telejornais, nas suas reportagens, nas suas novelas, salvo algumas, principalmente 

as de Dias Gomes, valores individualistas começaram a dominar. O execrado e 

xingado burguês, uma vez que essa palavra estava condenada, não seria mais chamado 

de burguês, seria chamado de empresário e tratado como herói, como o grande 

provedor do emprego e do desenvolvimento. Tudo isso sem que se desse o menor sinal 
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de que era uma maneira de fazer propaganda sem declará-la. Declarada seria apenas a 

propaganda dos governos militares, que tentaram popularizar um tipo de nacionalismo 

que acabou sendo tão impopular quanto a ditadura.

Gaspari56 salienta que a classe média, assustada pelas pancadarias, não entendia 

mais o governo que ajudara a entronizar. O regime, que prometia fazer da educação uma 

de suas joias, não compreendia que alguma coisa estava mudando. Havia nessas duas 

incompreensões a problemática habitual do choque entre uma classe média que acha 

graça em filhos rebeldes e um governo que prefere bater em estudantes atrevidos. E 

ainda: a ditadura brasileira, com suas violências e mesquinharias, caíra com sua 

pretensão desmobilizadora no meio daquela delirante agitação, sem entendê-la, mas 

pensando em reprimi-la.

Foi no Governo Geisel que a prioritária luta contra a resistência armada chegou 

ao fim e se deu ênfase ao desenvolvimento do país, especialmente o industrial. Foi o 

tempo de uma política chamada de estatizante, devido ao fato de o governo ter, ele 

próprio, tomado a iniciativa. Era uma substituição das diretrizes preparadas pelos 

golpistas civis de 1964, principalmente das deixadas por Roberto Campos. Mas os 

militares pagariam caro por esse desvio, embora para o povo brasileiro o preço fosse 

ainda maior. A burguesia brasileira não aderiu àquele ambicioso sonho de 

industrialização do país, com endividamento externo. Por isso, só a ditadura levaria a 

culpa pela dívida externa e pela crescente inflação dos anos seguintes. Sem dúvida, 

problemas graves, que os componentes civis daquela ditadura saberiam aproveitar. 

Afinal, pouco a pouco, nos anos de transição para a volta das instituições políticas 

liberais, cultivar-se-iam, de modo maniqueísta, as relações entre estatização e 

privatização, passando a ideia de que a ditadura teria sido de total responsabilidade dos 

militares, que eles a teriam realizado devido a disporem de um projeto estatizante para o 

Brasil. E, assim, aqueles remanescentes civis da ditadura foram preparando o país para 

aceitar um processo de privatização, de preferência entreguista, acompanhado de 

progressiva quebra da legislação de proteção social aos trabalhadores.

O contexto marcado por contradições acabou incitando os setores mais radicais 

do regime a cometerem atos de extremo autoritarismo. Em outubro de 1975, o jornalista 

Vladimir Herzog foi assassinado nos corredores do II Exército de São Paulo. Segundo 

as fontes oficiais, o jornalista ter-se-ia matado na prisão. No entanto, as fotos do 
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incidente estranhamente mostravam seu pescoço amarrado a um lençol, com os pés ao 

chão. Logo em seguida, em 17 de janeiro de 1976, foi a vez do operário Manuel Fiel 

Filho ser igualmente trucidado, nas mesmas dependências do DOI-CODI, o que levou o 

Presidente Geisel a demitir sumariamente o general comandante, Ednardo D’Ávila

Melo. Anos mais tarde, no entanto, o mesmo General Geisel admitiria, em entrevista 

aos pesquisadores do CDPOC da FGV, que, em determinadas circunstâncias, a tortura é 

admissível, tendo em vista os altos interesses do Estado.

O episódio acabou dando forças para que diversas entidades representativas se 

unissem em torno de duas grandes reivindicações: a anistia para os presos políticos e a 

realização de uma nova Constituinte. Entre as entidades que encabeçaram essas lutas, 

destacavam-se a Ordem dos Advogados do Brasil, a Associação Brasileira para o 

Progresso da Ciência, a Associação Brasileira de Imprensa, o Comitê Brasileiro pela 

Anistia, as Comunidades Eclesiais de Base e a União dos Estudantes do Brasil.

Projetando uma ampliação da representação política dos setores de oposição, o 

Governo Geisel lançou, em 1977, o chamado “Pacote de Abril”, que promoveu uma 

desarticulação política, sustentada pelas premissas estabelecidas pelo Ato Institucional 

nº 5 (AI-5). O Congresso Nacional foi fechado e, ao mesmo tempo, o sistema judiciário 

e a legislação foram alterados. As campanhas eleitorais foram restritas, o mandato 

presidencial passou para seis anos e as leis seriam aprovadas por maioria simples.

Com isso, a ditadura conseguiu garantir uma maioria de integrantes políticos 

favoráveis à situação. Reafirmando seu projeto de reabertura política “lenta, gradual e 

segura”, o General Geisel afastou os radicais do governo para abrir as portas à eleição 

de General João Batista Figueiredo. Ao fim de seu mandato, Ernesto Geisel tomou uma 

atitude que representou bem o tom conservador da abertura política: revogou o AI-5 e, 

logo em seguida, deu ao próximo presidente o direito de decretar Estado de Sítio a 

qualquer momento.
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CAPÍTULO 3

Ciência e Estado

- Repressão e Anistia -

A Reforma Sanitária brasileira nasceu na luta contra a ditadura, com o tema 
Saúde e Democracia, e estruturou-se nas universidades, no movimento 
sindical, em experiências regionais de organização de serviços. Esse 
movimento social consolidou-se na 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 
1986, na qual, pela primeira vez, mais de cinco mil representantes de todos os 
segmentos da sociedade civil discutiram um novo modelo de saúde para o 
Brasil. O resultado foi garantir na Constituição, por meio de emenda popular, 
que a saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado. 
                                                                                         Sergio Arouca (1998)

Nos primeiros séculos de sua história, o Brasil é parte integrante do sistema 

colonial, e a atividade econômica desse sistema se orienta por interesses comerciais 

europeus. A economia colonial atuará como complemento da economia europeia, por 

isso a estrutura agrária fundada no latifúndio se vincula ao escravismo. O atraso 

tecnológico e o caráter predatório são características dessa economia colonial.

No Brasil, as primeiras escolas são fundadas por jesuítas, prezando a cultura 

humanística, dirigida aos filhos das famílias possuidoras de terras e escravos.

As condições da colônia são adversas ao desenvolvimento científico: imprensa 

proibida, sistema escolar deficiente, ausência de universidades, poucos brasileiros 

estudavam na Europa, e a metrópole inibia qualquer tentativa de dinamizar nossa 

produção científica.

A partir de 1808, com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, o novo 

governo tomou medidas que visavam adequar o Brasil ao papel de centro administrativo 

do Império: abertura dos portos às nações amigas; criação da Escola de Anatomia e 

Cirurgia, na Bahia e, posteriormente, no Rio de Janeiro; criação do Real Horto (Jardim 

Botânico); primeira Biblioteca Pública no Hospital dos Terceiros do Carmo (origem da 

Biblioteca Nacional); Academia de Marinha e Academia Militar; Imprensa Régia; 

Museu Real (Nacional), entre outras (MOREL, 1979, p. 29). 
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Como as referências dessa autora são muito significativas para o tema que 

abordo nesta dissertação, serão elas apresentadas, inevitavelmente, repetidas vezes.

Mas essas eram medidas baseadas em necessidades práticas e imediatas, diz a 

autora, não tendo havido tentativa de instituir escolas voltadas para a pesquisa científica, 

nem de romper com a homogeneidade do ensino jesuítico. 

No entanto, as iniciativas do Visconde do Rio Branco, no poder de 1871 a 1876, 

ligadas às transformações socioeconômicas da sociedade brasileira, na segunda metade 

do século XIX, tais como a abolição da escravatura e a introdução do trabalho livre; a 

importância do café como principal produto de exportação; a criação de 

estabelecimentos bancários e da primeira via férrea e medidas tarifárias protecionistas –

apesar da manutenção do caráter agrícola da economia brasileira e da importância do 

capital inglês em vários empreendimentos – vão criar a infraestrutura educacional para a 

ascensão de uma burguesia urbana, de bacharéis, militares, engenheiros, médicos, filhos 

de comerciantes ou burocratas (p.31).

Em 1889, dá-se a Proclamação da República e, em 1890, é criado o Ministério 

de Instrução, Correios e Telégrafos, que só durou até 1892 (p.33)

Os centros de pesquisa vão surgir fora das antigas escolas superiores: em 1893 

foi regulamentado o Instituto Bacteriológico de São Paulo, em que Adolfo Lutz foi o 

introdutor de métodos modernos de bacteriologia. Em 1899, inicia-se o Instituto 

Butantã, para fabricação de soros antiofídicos, a cargo de Vital Brasil. Em 1900, é 

inaugurado no Rio de Janeiro, ameaçado pela peste, o Instituto Soroterápico Municipal 

(Manguinhos) que, em 1901, passa para a alçada federal, sob a direção de Oswaldo 

Cruz; e o Instituto Biológico de Defesa Agrícola e Animal, criado em 1928, para 

estudar a broca do café, por iniciativa de Arthur Neiva. Para Regina Morel, em Ciência 

e Estado a política científica no Brasil (p.35), 

[...] essas instituições não eram fruto de uma política deliberada para 
promover os estudos científicos no país; surgem como resposta a 
necessidades específicas definidas pela conjuntura político-econômica do 
início da República.
Manguinhos, que em 1907 passou a se chamar Instituto Oswaldo Cruz, 
tornou-se em pouco tempo a maior escola americana de Medicina Tropical. 
Suas pesquisas eram de padrão internacional, assim como suas ‘Memórias’, 
cuja publicação se iniciou em 1908/9. Em 1907 trabalhos do Instituto de 
Manguinhos receberam o 1º prêmio - a medalha de ouro da Imperatriz o do 
júri da exposição do Congresso Internacional de Higiene e Demografia, em 
Berlim. 



55

E explica:

Oswaldo Cruz só conseguiu os fundos e a expansão que almejara para seu 
instituto após ter-se ‘legitimado’ perante Rodrigues Alves como eficiente 
administrador público, que deveu-se [sic] principalmente às propostas 
modernizantes e progressistas que marcaram a campanha presidencial de 
Alves. As atividades científicas, portanto, no contexto da república 
oligárquica não dispunham de uma política sistemática do Estado que 
garantisse sua continuidade, mas dependiam de esforços de homens isolados 
(p.36-37).

As transformações no sistema produtivo – intensificação do setor industrial –

evidenciaram a necessidade de desenvolver o sistema científico-tecnológico nacional. 

Em 1934, foi criada a Universidade de São Paulo; em 1935, a Universidade do Distrito 

Federal, extinta em 1939 pelo Estado Novo. De 1930 a 1949, segundo Florestan 

Fernandes (apud MOREL, 1979, p.41), criaram-se 160 estabelecimentos de ensino 

superior no Brasil. 

Da comunidade científica (p.41) partiram duas iniciativas: a criação do Centro 

Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF), em 1949, e a Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência (SBPC), em 1948, já que, como mencionamos, não havia uma 

política científica sistemática.

A partir da década de 50, com a consolidação do capitalismo industrial, o Estado 

passa a intervir na área econômica. O nacionalismo no período se concentra na ideia de 

garantir a soberania do Estado e defender a nação contra a penetração imperialista. 

Dentro desse contexto, dá-se a institucionalização da política científica, expressa pela 

criação do Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq), e da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), em 1951 (p.44) Ao mesmo 

tempo, o sistema científico permaneceu nessa década desvinculado das necessidades 

tecnológicas do sistema produtivo. Na nova etapa de industrialização, não haverá 

espaço para ciência a brasileira.

No caso da criação do CNPq, ela foi orientada pela necessidade do Brasil de se 

equiparar a outras nações na pesquisa da energia nuclear. 

O Plano de Metas de Juscelino Kubitschek, de 1956 (p.47), destacava a 

importância de formação de pessoal técnico para atender à expansão econômica e 

industrial. Com a sua chegada ao poder, o Brasil entra na chamada fase 

desenvolvimentista. Juscelino estabeleceu um plano que tinha como objetivo “crescer 

cinquenta anos em cinco”: desenvolver a indústria de base, investir na construção de 
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estradas e de hidrelétricas e fazer crescer a extração de petróleo, no sentido de tirar o 

Brasil de seu subdesenvolvimento e transformá-lo num país industrializado. Os 

industriais brasileiros continuavam investindo nos setores tradicionais (tecido, móveis, 

alimentos, roupas e construção civil), e as multinacionais entravam no Brasil pela 

primeira vez, para a produção de bens de consumo. 

Avalia-se que o plano teve consequências tanto positivas quanto negativas para o 

país. Por um lado, deu-se a modernização da indústria; por outro, o forte endividamento 

internacional por causa dos empréstimos, que fizeram possível a realização do plano e a 

dependência tecnológica, sem falar na inflação que assolou o país. Houve também um 

grande êxodo rural, porque, à medida que os centros urbanos se desenvolviam, as 

características da vida rural não progrediam e reformas não eram implementadas. 

A construção de Brasília representou o novo Brasil que JK pretendia formar, 

uma vez que permitiu a expansão rumo ao interior, que, por sua vez, estaria integrado 

com o resto do Brasil por rodovias. Nesse plano, reuniu o capital estatal, o privado 

nacional e o estrangeiro.

A Universidade de Brasília é criada em 1961, (p.50) de acordo com o segundo 

plano original de Darcy Ribeiro, discutido com o MEC e submetido à SBPC. Ela traz 

elementos de inovação, como seu funcionamento em torno de institutos centrais e 

departamentos, evitando duplicação de cursos, docentes e pesquisa; e a tentativa de 

incorporar a pesquisa ao ensino universitário.

Em 64 (p.51), a mudança política que ocorre no Brasil terá importantes reflexos 

na orientação científica e nas condições institucionais da pesquisa. Representa o fim do 

pacto populista no Brasil, que controlava o Estado pós-1930.

A partir daí, observam-se duas tendências que orientam a política científica 

desde então (p.51): do lado da segurança, o cerceamento de manifestações de crítica 

contra o governo; do lado do desenvolvimento, a ênfase na pesquisa científica e na 

formação de cientistas e profissionais especializados para a criação de um “Brasil, 

grande de potência”. O desenvolvimento naquele momento depende de dois sistemas: a 

rede universitária e os institutos de pesquisa.

Já “os governos pós-64 trataram de expandir o âmbito institucional do Estado e 

fortalecer as empresas governamentais”, explica Morel (p.52). E acrescenta: 

[...] a partir de 1967 – Governo Costa e Silva – ciência e tecnologia se 
incorporam ao discurso governamental, o quer dizer maior participação e 
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fortalecimento do Estado, e retomada do crescimento econômico, em 1968. A 
questão da ciência e tecnologia vai estar vinculada à política externa do 
governo e vai ser vista como elemento importante de soberania nacional; 
ciência e educação vão ser consideradas investimento para o 
desenvolvimento.

Morel (1979) lembra que a Reforma Universitária, o tempo integral e o Fundo 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico foram iniciativas do Governo 

Costa e Silva, que atenderam a antigas reivindicações de docentes e pesquisadores.

A Lei no 5.540/68, ou seja, a Reforma Universitária, foi implementada por duas 

razões principais: aumento de 120% do número de candidatos a escolas superiores, 

enquanto o número de vagas cresceu somente 50%; e conferir maior eficiência, 

racionalidade e produtividade para produzir recursos humanos mais qualificados para os 

quadros da administração pública e do setor empresarial. Morel (1979) entende que a 

Reforma se caracterizou por medidas técnicas, visando tornar o ensino superior 

eficiente, restringindo os aspectos políticos e críticos da universidade.

O regime implantado em 64 “procurará opor-se ao nacional-desenvolvimentismo 

que integrava o pacto populista” (p.56).

Em 68, o Ato Institucional nº 5 (p.61) puniu diversos cientistas e professores, 

que foram aposentados ou demitidos das universidades e dos institutos de pesquisa e, 

com isso, interveio na autonomia universitária. A Universidade de São Paulo, a 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e o 

Instituto de Manguinhos foram alguns dos mais atingidos.

Já o Decreto-Lei no 477/69 (p.62) atribuiu às autoridades universitárias e 

educacionais o poder de desligar estudantes, demitir funcionários e professores por 

atividades subversivas e, no caso dos docentes, ainda havia a proibição de ser 

contratado por qualquer outro estabelecimento pelo prazo de cinco anos.

Segundo Morel (p.65), ciência e tecnologia no governo de Emílio Médici, 

década de 70, se apresentavam como fatores indispensáveis à construção de um Brasil 

como uma grande potência. A ciência era vista como um instrumento produtor de 

objetos, de coisas, no caso de tecnologia. Nesse período, imperavam a tecnocracia, a 

importância do planejamento e da técnica como prova de racionalidade do governo, 

identificada com eficácia administrativa. A política científica exercida e proposta pelo 

Estado se resumia a um conjunto de medidas financeiras e institucionais e, em 74, 
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passou a ser incumbência da Secretaria de Planejamento, estabelecendo-se maior 

centralização de decisões. 

3.1 Decadência de Manguinhos e conflitos entre pesquisa e produção

Quando o IOC (Instituto Oswaldo Cruz) passou a integrar o Ministério da Saúde, 

a visão sobre a identidade institucional como centro de pesquisa básica e a oposição às 

atividades de produção dela decorrente ganharam maior relevo, considera Carlos Fidelis 

da Ponte (2010). Desde então, a contraposição entre estas áreas se manifestou, com 

maior ou menor grau de intensidade, perpassando a trajetória da instituição até pelo 

menos a década de 90, período em que Bio-Manguinhos e Far-Manguinhos se 

consolidaram como verdadeiros centros industriais de produção de vacinas e 

medicamentos, respectivamente, acrescenta o autor. Mas essa questão será desenvolvida 

mais adiante.

Entre as razões dos conflitos pesquisa x produção, continua Ponte, está a 

concepção do cientista visto como um desbravador pouco propenso a deter o seu avanço 

para dedicar-se aos estudos relacionados à aplicação de conhecimentos já estabelecidos, 

o que não se coadunava com os padrões artesanais e com a rotina pouco criativa que 

caracterizaram, por longo tempo, as atividades de produção existentes na instituição.

O autor também acredita que a progressiva modificação nas formas de 

organização do trabalho, onde a especialização acabou por separar atividades antes 

coordenadas por um mesmo pesquisador, encarregado tanto da investigação acadêmica 

quanto da confecção artesanal de produtos criados em seu laboratório, pode ter 

contribuído significativamente para o estabelecimento dessa dicotomia. As atividades de 

produção foram-se distanciando das pesquisas de bancada.

Para o referido autor, a análise da trajetória institucional permite perceber a 

conformação de um quadro de decréscimo no montante dos recursos destinados a 

Manguinhos que, tendo suas origens na década de 30, se prolongou até meados dos anos 

70. Findo o período áureo do IOC e constatada a incipiente atenção que o Estado 

conferia à ciência, os modos de interação da instituição com as conjunturas políticas que 

influíram no seu desenvolvimento não foram capazes de promover as mudanças 

reivindicadas pelos pesquisadores de Manguinhos. E também a habilidade, como 

político e administrador de ciência, de Oswaldo Cruz não foi percebida nas gestões 

posteriores. 
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Nesse sentido, explica o mesmo autor, a matriz dos problemas enfrentados pelos 

partidários da pesquisa básica não estaria na carga de compromissos representada pelas 

linhas de produção ou nas aplicações demandadas pelas condições sanitárias e 

epidemiológicas do país, e sim na capacidade de a instituição administrar a sua imagem 

e fazer andar um projeto coeso em meio aos encargos a ela atribuídos.

“Incapaz de pactuar um projeto que conferisse coesão aos diversos setores que 

compunham a instituição e sem condições de melhor negociar os seus interesses com o 

Estado, Manguinhos se viu cada vez mais cindido no que concerne à definição de 

diretrizes a serem perseguidas pelo esforço institucional” (PONTE, 2010).

Como já exposto anteriormente, com a criação do CNPq e a necessidade de se 

fazer presente nos altos escalões do Governo Federal, uma parcela dos cientistas 

brasileiros passou a defender a criação de uma pasta específica para a ciência. Mas 

faltava acordo entre eles e as atribulações políticas marcavam os governos de Jânio 

Quadros e de João Goulart, além de, posteriormente, a ideia ser identificada pelo regime 

militar como uma bandeira de oposição. 

Parte dos cientistas do IOC apoiou a proposta, pois para eles a permanência do 

Instituto junto ao Ministério da Saúde representava mais um empecilho ao 

desenvolvimento da pesquisa básica, uma vez que este Ministério estava mais voltado 

para a implementação de campanhas sanitárias. 

As discussões foram atropeladas pelo golpe e todas as suas conseqüências, 

sofridas pelos cientistas, conforme relatamos anteriormente.   

3.2 Recuperação de Manguinhos

Várias instituições componentes do Ministério da Saúde, entre elas a Fundação 

Oswaldo Cruz, foram chamadas a integrar o esforço governamental na área da saúde. 

No caso da Fiocruz, apesar do passado de lutas contra as endemias que assolavam o 

interior do país, e ainda da grande tradição de pesquisa no campo das ciências 

biomédicas, ela encontrava-se em estado de decadência, atingida que fora pela falta de 

investimentos desde a década de 40 e pelo golpe de 64 (PONTE, 2010). 

Conforme citado pelo autor, Vinícius da Fonseca, Presidente da Fiocruz no 

período Geisel e responsável pela área social do Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA) no governo Médici, afirma que a Fundação e o setor da saúde como 

um todo eram muito malvistos pela área do planejamento até o governo Geisel, porque 
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Rocha Lagoa, ex-diretor da Fiocruz e Ministro da Saúde de Médici, mentor da cassação 

dos cientistas em 64, como tratado anteriormente, era voltado para as suas medíocres 

brigas.

A epidemia de meningite, tornada pública em 1974, proporcionou uma grande 

oportunidade de alçar o Ministério da Saúde para o centro dos acontecimentos, segundo 

Ponte (2010), e, no caso da Fiocruz, a solução encontrada foi a escolha de Vinícius da 

Fonseca para ocupar a direção da instituição. Foi ele que discutiu a necessidade de 

importação de vacinas para combater a propagação da doença, bem como estratégias de 

negociação com os produtores internacionais. Economista e cientista social, e com livre 

acesso à área de planejamento, inaugurou sua gestão respaldado pelo governo Geisel.

O corpo técnico e científico de Manguinhos, no entanto, viu com desconfiança a 

indicação de um economista do IPEA para a direção, explica o autor a que nos estamos 

referindo, porque, para a ampla maioria do quadro funcional da Fundação, Fonseca 

encarnava o intervencionismo ditatorial.

A situação chegara a tal ponto que Manguinhos era considerado um “cadáver 

insepulto”, dado o estado de insolvência e apatia em que a instituição se encontrava. 

Essa qualificação provocou revolta, fazendo Olympio da Fonseca Filho (PONTE, 

2010), que havia apoiado a cassação dos 10 cientistas, reclamar ao ministro: “Não é um 

‘cadáver insepulto’ uma instituição cujo corpo de pesquisadores, mutilado e destratado, 

na ocasião em que aquele qualificativo foi empregado, como ainda hoje, pesquisava e 

publicava anualmente dezenas de trabalhos originais que recebiam e recebem a melhor 

acolhida nas mais importantes e respeitadas revistas nacionais e estrangeiras”.

Na opinião de Vinicius da Fonseca (PONTE, 2010), Manguinhos tinha perdido 

prestígio e legitimidade em decorrência do seu afastamento das necessidades sociais. 

Para ele, que já havia ocupado postos-chave no Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), as mudanças no quadro demográfico alteraram de forma decisiva o 

panorama da saúde no país, requerendo novos posicionamentos por parte da instituição. 

Além disso, o campo da pesquisa e da tecnologia no setor biomédico também havia 

mudado, passando a dar maior importância, por exemplo, à virologia e à imunologia. 

Manguinhos, segundo Fonseca, estava isolado das grandes questões nacionais e preso à 

bacteriologia e à parasitologia clássicas, não incorporando novas perspectivas.

O Presidente da Fiocruz enviou ao Ministério da Saúde, em 1976, um panorama 

crítico da instituição, ou seja, ausência de integração de atividades e indefinição de 
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objetivos, os laboratórios não tinham entrosamento, muitos trabalhos cobriam campos 

alheios à saúde pública, mais condizentes com a pesquisa acadêmica universitária 

(como, por exemplo, comportamento de marimbondos), não havia laboratórios de apoio 

sob a forma de sistema, superposição e paralelismo de trabalhos eram constantes, entre 

outros problemas. Do documento também constava um Plano de Reorientação 

Programática da Fundação Oswaldo Cruz, que se pautava nos seguintes critérios: 

verticalidade na execução dos projetos, ou seja, uma árvore de decisões, para integrar as 

atividades; conselho de pesquisadores para que todos participassem das fases de 

definição e tivessem conhecimento dos vários projetos desenvolvidos, concentrando 

esforços e gerando mais produtividade; e horizontalidade das atividades de apoio que 

atendessem a todo o programa.

Baseado na capacidade instalada, no quadro técnico-científico disponível, bem 

como na relevância social apresentada pelas enfermidades selecionadas, Fonseca  

adotou como prioritárias a pesquisa sobre a Doença de Chagas, a Esquitossomose, a 

Hanseníase e as doenças do grupo materno-infantil. Paralelamente ele propôs também 

que fossem implementadas as áreas de virologia e bacteriologia. Apesar das mudanças, 

a pesquisa ainda ficava dependente, no que se referia à sua efetiva incorporação às 

políticas de saúde pública, de uma maior articulação com a área de desenvolvimento 

tecnológico.

Muitos pesquisadores se sentiam ameaçados em sua liberdade científica, e 

lutaram, inclusive, pela criação do Ministério da Ciência e da Tecnologia como forma 

de abrigar melhor instituições com o perfil da Fiocruz, conforme já comentamos 

anteriormente.

Em relação à área de ensino, a gestão de Fonseca procurou regionalizar os 

cursos oferecidos pela Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP) por intermédio da 

celebração de convênios com as Secretarias Estaduais de Saúde. Sua ideia era integrar 

essa atividade às metas de interiorização perseguidas pelo Ministério da Saúde, 

procurando dar ao trabalho da ENSP uma abrangência mais nacional, o que a 

caracteriza hoje como a maior escola de saúde pública da América do Sul. É a única 

escola de âmbito federal no Brasil, e já formou aproximadamente 1.010 alunos de 

Mestrado Acadêmico, sendo 37 estrangeiros, e 296 de Doutorado, sendo 34 

estrangeiros. Dos quadros da ENSP, saíram os principais projetos que possibilitaram a 

adoção do Sistema Único de Saúde, estabelecido, em 1988, pela nova constituição 
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brasileira, que veremos com mais detalhes a seguir. Na Educação a Distância, em dez 

anos, a ENSP teve 40 mil alunos matriculados e 18 mil formados, com presença em 

todas as regiões do Brasil.

No campo da produção, a ação de Vinicius da Fonseca voltou-se para o 

desmembramento do Instituto de Produção de Medicamentos (IPROMED), que, 

segundo ele, não tinha consistência e suas atividades não seguiam padrões técnicos para 

nortear a produção fabril. Foi substituído por Farmanguinhos, para a produção de 

fármacos, e Biomanguinhos, de imunobiológicos, ambas são unidades da Fiocruz até 

hoje.

Para Fonseca, a autonomia financeira da instituição estava diretamente vinculada 

ao fortalecimento da área de produção, por considerar que a pesquisa, por mais 

importante que fosse, não estaria apta a levantar sozinha os recursos necessários ao 

pleno desenvolvimento institucional.

Fonseca, então, centrou esforços na constituição de áreas produtivas com 

capacidade de inserir a Fiocruz no parque industrial brasileiro de modo a habilitá-la a 

receber os recursos alocados pelo Governo federal para a área de desenvolvimento 

tecnológico, e incluir a Fiocruz no recém-criado Sistema Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico.

Orientado por uma lógica estranha ao ambiente acadêmico de Manguinhos 

daquele período, Fonseca buscou aproximar a instituição das linhas de trabalho 

desenvolvidas pela Central de Medicamentos (CEME) e pelo Programa Nacional de 

Imunizações (PNI), ambos responsáveis pelas compras governamentais de 

medicamentos, soros e vacinas.

No entanto, foi favorecido o foco na implantação de Biomanguinhos pela 

ausência de tradição da Fiocruz e das precárias condições de estruturação na área de 

medicamentos, além da reconhecida visibilidade política das campanhas de vacinação e 

da necessidade de se contrapor à dependência nacional em relação aos produtores 

externos.

O sucessor de Vinicius da Fonseca na Presidência da Fundação foi Guilardo 

Martins Alves, Vice-Presidente de Recursos Humanos na gestão de Fonseca. Sua 

administração procurou reforçar o soerguimento da instituição e sua presença nos fóruns 

internacionais, e tiveram prioridade a produção de vacinas e o desenvolvimento 

tecnológico, ao lado das áreas de ensino e pesquisa.
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Um século depois de nascer como Instituto Soroterápico Federal, a Fundação 

Oswaldo Cruz ultrapassou seu objetivo inicial – a produção de soro e vacina contra a 

peste bubônica que, então, ameaçava entrar pelos portos brasileiros. A Fiocruz é hoje o 

mais importante centro brasileiro de pesquisa na área da ciência e tecnologia em saúde. 

Foi em suas instalações que, pela primeira vez no país, se isolaram os vírus da AIDS, da 

dengue e da hepatite A – e, pela primeira vez no mundo, os vírus picobirna e picotrirna, 

ligados a diarreias no homem e nos animais.

Presente na vida de cada brasileiro, a Fundação Oswaldo Cruz é responsável por 

60% da produção nacional de vacinas, fabrica 70 medicamentos básicos para o Sistema 

Único de Saúde, fornecidos à população carente, e sete dos 12 remédios do coquetel 

contra a AIDS. A ela se devem, também, iniciativas e estratégias para enfrentar novas 

doenças, como a pneumonia conhecida como síndrome respiratória aguda severa 

(SARS), que, no final de 2002, se espalhou pelo mundo a partir da Ásia 

(RELATÓRIOS DE ATIVIDADES FIOCRUZ, 2005-8).

A Fiocruz não opera apenas nos 800 mil metros quadrados que ocupa na antiga 

Fazenda de Manguinhos, na zona Norte do Rio de Janeiro, onde se ergue o conjunto 

arquitetônico, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN) em 1981 (RELATÓRIO DE ATIVIDADES FIOCRUZ, 2005-8). Atua 

também por intermédio de suas unidades que possui em Salvador (Centro de Pesquisa 

Gonçalo Muniz), em Belo Horizonte (Centro de Pesquisa René Rachou), Recife (Centro 

de Pesquisa Aggeu Magalhães) e Manaus (Centro de Pesquisa Leônidas e Maria 

Deane). 

3.3 Reforma Sanitária

Foi na década de 70 que o movimento da Reforma Sanitária nasceu no meio 

acadêmico como forma de oposição técnica e política ao regime militar, sendo abraçado 

por outros setores da sociedade e pelo partido de oposição da época – o Movimento 

Democrático Brasileiro (MDB). Em meados daquela década, ocorreu uma crise do 

financiamento da Previdência Social, com repercussões no INAMPS (SOUZA (2003). 

Em 1979, o General João Baptista de Figueiredo assumiu a presidência com a promessa 

de abertura política e, de fato, a Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados 

promoveu, no período de 9 a 11 de outubro de 1979, o I Simpósio sobre Política 

Nacional de Saúde, que contou com participação de muitos dos integrantes do 
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movimento e chegou a conclusões altamente favoráveis ao mesmo; ao longo da década 

de 80, o INAMPS passaria por sucessivas mudanças, com universalização progressiva 

do atendimento, já numa transição para o SUS.

Antes do advento do Sistema Único de Saúde (SUS), a atuação do Ministério da 

Saúde se resumia às atividades de promoção de saúde e prevenção de doenças (por 

exemplo, vacinação), realizadas em caráter universal, e à assistência médico-hospitalar 

para poucas doenças; servia a quem não tinha acesso ao atendimento pelo Instituto 

Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. O INAMPS foi criado pelo 

regime militar em 1974, pelo desmembramento do Instituto Nacional de Previdência 

Social (INPS), que hoje é o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS); era uma 

autarquia filiada ao Ministério da Previdência e Assistência Social (atual Ministério da 

Previdência Social), e tinha a finalidade de prestar atendimento médico aos que

contribuíam com a previdência social, ou seja, aos empregados de carteira assinada. O 

INAMPS dispunha de estabelecimentos próprios, mas a maior parte do atendimento era 

realizada pela iniciativa privada; os convênios estabeleciam a remuneração por 

procedimento (SOUZA, 2003). 

A 8ª Conferência Nacional de Saúde (CNS) foi um marco na história do SUS 

por vários motivos. Foi aberta em 17 de março de 1986, por José Sarney, o primeiro 

presidente civil após a ditadura, e foi a primeira CNS a ser aberta à sociedade; além 

disso, foi importante na propagação do movimento da Reforma Sanitária. A 8ª CNS 

resultou na implantação do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS), um 

convênio entre o INAMPS e os governos estaduais, mas o mais importante foi ter 

formado as bases para a seção “Da Saúde” da Constituição Federal (CF) brasileira de 5 

de outubro de 1988, que foi um marco na história da saúde pública brasileira, ao definir 

a saúde como “direito de todos e dever do Estado” (SOUZA, 2003).

De acordo com preâmbulo da CF, está assegurado “o exercício dos direitos 

sociais e individuais”; seu artigo 6° dispõe que “são direitos sociais a educação, a saúde, 

o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados [...]”; e o artigo 196 dispõe expressamente que 

“a saúde é direito de todos e dever do Estado garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 

Os artigos 197 a 200 da seção “Da Saúde” tratam das ações e dos serviços de saúde.
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A implantação do SUS (sobre a qual a obra de Renilson Rehem Souza (2003) é 

de grande importância e por isso está sendo repetidamente mencionado), foi realizada 

de forma gradual: primeiro veio o SUDS; depois, a incorporação do INAMPS ao 

Ministério da Saúde (Decreto no 99.060, de 07/03/90); e, por fim, a Lei Orgânica da 

Saúde (Lei no 8.080, de 19/09/90) fundou o SUS. Em poucos meses foi lançada a Lei no

8.142, de 28/12/90, que imprimiu ao SUS, sendo uma de suas principais características 

o controle social, ou seja, a participação dos usuários (população) na gestão do serviço. 

O INAMPS só foi extinto em 27/07/93, pela Lei no 8.689. 

Os princípios estabelecidos na Lei Orgânica de Saúde, com base no artigo 198 

da Constituição Federal são: universalidade, integralidade, equidade, descentralização, 

regionalização, hierarquização e participação popular. 

Considerado “o eterno guru da Reforma Sanitária”, o sanitarista e Ex-Presidente 

da Fiocruz, Sergio Arouca, costumava dizer que o movimento da reforma sanitária 

nasceu dentro da perspectiva da luta contra a ditadura (Biblioteca Virtual Sergio 

Arouca). Existia uma ideia clara na área da saúde de que era preciso integrar as duas 

dimensões: ser médico e lutar contra a ditadura. Os departamentos de Medicina 

Preventiva da Universidade de São Paulo e da Universidade de Campinas e o Instituto 

de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro eram os espaços 

adequados para isso.

Arouca participou de perto de todas essas conquistas. Apresentou o documento 

Saúde e Democracia (Biblioteca Virtual Sergio Arouca), presidiu a 8ª Conferência 

Nacional de Saúde, apresentou também a emenda popular e, como Deputado Federal, 

foi designado relator da extinção do INAMPS. Entre os resultados do movimento pela 

reforma sanitária, ele cita a conquista da universalização na saúde (o principio 

constitucional que estabelece que todo brasileiro tem direito à saúde), definindo com 

clareza o dever do Estado e a função complementar da saúde privada; a ideia de que a 

saúde deve ser planejada com base nas conferências; a formalização dos Conselhos de 

Saúde como parte do SUS, tendo 50% de usuários; e a formação da Comissão Nacional 

da Reforma Sanitária, que transformou o texto da constituinte na Lei Orgânica no 8080.

Hoje, o SUS está sendo revisto, e os sanitaristas debatem a promoção da saúde. 

Em uma de suas entrevistas ao PASQUIM, em 20 de agosto de 2002, o sanitarista 

Sergio Arouca fez o seguinte depoimento:
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Nós fizemos a reforma sanitária que criou o SUS, mas o núcleo dele, 
desumanizado, medicalizado, está errado. Temos de entrar no coração deste 
modelo e mudar. Qual o fundamento? Primeiro é a promoção da saúde e não 
da doença. O SUS tem de, em primeiro lugar, perguntar o que está 
acontecendo no cotidiano das vidas das pessoas e como eu posso interferir 
para torná-la mais saudável.57

O último importante trabalho da trajetória de Arouca foi sua participação na 

Secretaria de Gestão Participativa do Ministério da Saúde, durante o primeiro governo 

Lula. Ali, antes de falecer, em 2003, ele implantou as bases para o que mais tarde ficou 

conhecido como “gestão participativa”. O modelo idealizado pelo sanitarista (Biblioteca 

Virtual Sergio Arouca) propõe a participação ativa de usuários e dos funcionários no 

fórum de reflexões e decisões políticas das instituições públicas e vem sendo uma 

referência no campo da saúde nos dias de hoje. A importância do sanitarista está ao lado 

da de dois dos maiores símbolos no campo da saúde no Brasil, como Oswaldo Cruz e 

Carlos Chagas. Inclusive, a Fiocruz edificou uma estátua em sua homenagem, em que 

ele está com uma das mãos estendida para o alto, chamando cada um de nós a participar 

do movimento da saúde coletiva, a se agregar, a se tornar mais um na crença, na 

profissão de fé, na luta por um mundo mais digno e por melhores condições de vida e de 

saúde para a população brasileira.

Pouco antes de morrer, Arouca dizia (Biblioteca Virtual Sergio Arouca) que era 

preciso retomar os princípios básicos da reforma sanitária, que não se resumiam à 

criação do SUS. Mostrava que o conceito de saúde e doença estava ligado a trabalho, 

saneamento, lazer e cultura. Por isso, era preciso discutir a saúde não como política do 

Ministério da Saúde, mas como uma função permanente do Estado. 

3.4 Breve panorama político do Golpe

Para que essa realidade possa ser compreendida historicamente é necessário que 

se reconstrua, ainda que sumariamente, a conjuntura do golpe em 1964. Com a 

instalação da ordem imposta pelos militares, tem início uma coexistência traumática 

entre o regime político derivado do golpe e a comunidade científica, conforme veremos 

a seguir.

Com a queda de Getúlio Vargas, a presidência do Brasil foi ocupada por José 

Linhares. Realizaram-se as eleições presidenciais. Saiu vitorioso o General Eurico 

                                                
57Disponível em http://www.tempusactas.unb.br. Acessado em 10/06/2010.
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Gaspar Dutra. Constituição de 1946, quarta republicana e quinta brasileira. Eurico 

Gaspar Dutra inseriu-se nos quadros da Guerra Fria, o Brasil aliou-se aos EUA, rompeu 

com a URSS, e o Partido Comunista Brasileiro foi colocado na ilegalidade. Sucessão 

presidencial. Na disputa, saiu vitorioso Vargas, que nesse governo nacionalizou o 

petróleo, criando a Petrobrás em 1953. O nacionalismo de Vargas não agradou aos 

norte-americanos, que retomaram o vigor imperialista. O acordo de desenvolvimento 

entre os dois países foi cancelado. Vargas concedeu atenção especial ao movimento 

trabalhista para sustentar seu programa econômico. Entretanto, as oposições cresceram 

com a nomeação de João Goulart como ministro do Trabalho, que reorganizou os 

sindicatos com vistas a manipular a massa operária. O jornalista Carlos Lacerda foi o 

grande opositor de Vargas. Sofreu atentado em 1954, mas escapou. No entanto, o major 

Rubens Vaz morreu. O envolvimento da segurança pessoal de Vargas no atentado fez 

com que o Exército se colocasse contra o presidente, exigindo sua renúncia. Vargas 

suicidou-se no mesmo ano. Três presidentes lhe sucederam: Café Filho, Carlos Luz e 

Nereu Ramos. Nas eleições presidenciais de 1956, foi eleito Juscelino Kubitschek 

(PENNA, 2008). 

O Governo JK foi marcado por transformações, sobretudo na área econômica. O 

“Plano de Metas” foi composto de 31 metas nas áreas de energia, educação, transporte, 

alimentação, indústria de base e a construção da nova capital, Brasília. O Estado era o 

coordenador do movimento. Criou-se a Operação Pan-americana (OPA), redefinindo as 

relações da América Latina com os EUA (PENNA, 2008). A abertura para o capital 

estrangeiro se tornou a principal alavanca para o desenvolvimento industrial e a 

economia é pressionada no sentido da inflação. O estilo JK enquadrou o Brasil nas 

novas exigências do capitalismo internacional – o das multinacionais, e o caráter da 

dependência se alterou para o país. Novos desequilíbrios, porém, se anunciaram. A 

transferência da mão de obra do campo para a cidade modificou a composição social 

dos grandes centros urbanos e o pauperismo se agravou, desdobrando-se várias crises 

que culminaram no Golpe de 1964. (PENNA, 2008). 

Nas eleições de 1960 saiu vitorioso Jânio Quadros, líder carismático, 

excêntrico, mas conservador e autoritário. Mandou prender estudantes rebeldes 

(PENNA, 2008). Curiosamente, reatou as relações diplomáticas e comerciais com 

países comunistas. Herdou, no entanto, contas pesadas do Governo JK, e sua política de 

austeridade era impopular, pois congelou salários, cortou subsídios federais e 
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desvalorizou a moeda. A decisão fatídica foi as medidas tributárias que bloquearam, em 

parte, a acumulação de capitais e a remessa de lucros, ferindo os interesses da classe 

dominante no Brasil e do imperialismo. Uma tempestade desabou sobre seu governo. 

Com a condecoração de Che Guevara, foi identificado como comunista. Carlos Lacerda 

o acusou de estar tramando para o Brasil um regime análogo ao de Cuba. Em 1961, 

renunciou (PENNA, 2008).

A presidência deveria ser assumida por João Goulart, ou Jango, tido como 

notório comunista pelos EUA (PENNA, 2008). No momento da renúncia, ele estava em 

visita à China comunista, em missão oficial. Quem efetivamente ficou no poder foram 

três ministros militares, que imediatamente declararam Estado de Sítio para evitar 

manifestações públicas. Controlaram a imprensa, houve intervenção nos sindicatos, 

prenderam opositores. Jango assumiu, mas sua posse foi cercada de um desgaste do 

“populismo”, e, em 1964, um movimento militar depôs Jango e instalou a ditadura.

De acordo com o livro Manifestos Políticos, o autor (PENNA, 2008, p.265) 

avalia que os governantes udenistas e o empresariado nacional não queriam sua posse, 

mas os sindicatos trabalhistas, a União Nacional dos Estudantes e os políticos que 

defendiam a legalidade o apoiavam. Leonel Brizola se destacou como liderança, 

comandando a rede de legalidade. Tancredo Neves foi responsável pela negociação 

habilidosa que permitiu a posse de Jango, governo que durou de 1961 a 1964, em meio 

a crises políticas.

Em 1963, um plebiscito disse não ao Parlamentarismo, com 93% de votos, e 

Jango recuperou plenos poderes. Uma semana antes do plebiscito, anunciou um plano 

trienal, elaborado pelo economista Celso Furtado, Ministro do Planejamento. O 

propósito era conter a inflação e controlar o déficit público, mantendo recursos para o 

Poder Executivo implantar as reformas de base e retomar o desenvolvimento. No início 

de 1964, a inflação não dava sinal de ser debelada. Os motivos eram aumento do salário 

mínimo e do número de servidores públicos, retaliações do capital estrangeiro e 

oposição forte do Congresso Nacional.

Jango foi buscar apoio nas ruas para iniciar reformas bloqueadas no Congresso. 

Adotava medidas, assinava acordos, a exemplo do que aprendeu  com o Presidente 

Getúlio Vargas.  Ao primeiro e único dos comícios, em 13/03/64, em frente à Central do 

Brasil, compareceram as principais lideranças partidárias, sindicais, estudantis, somando 

cerca de 100 mil pessoas, e lá Jango anunciou a desapropriação de terras, a encampação 
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de refinarias particulares. Tanto o comício, como as medidas foram mal aceitas pelas 

classes dominantes e pelo Alto Comando militar, e tomadas como “comunizantes” 

(PENNA, 2008).

Em contraposição ao comício do Rio de Janeiro, em São Paulo aconteceu “A 

Marcha da Família com Deus pela Liberdade”, com grande número de manifestantes e 

viés anticomunista (PENNA, 2008).

O mês de março de 64 foi agitado. No dia 25, houve a chamada “Revolta dos 

Marinheiros”, também a recepção ao Presidente Jango, organizada pelos sargentos no 

Automóvel Clube do Brasil, no RJ, na noite que precedeu o golpe, por ter sido 

considerada uma afronta. Em 31 de março, aconteceu, portanto, o golpe. No dia 

seguinte, 1º de abril, Jango publicou um Manifesto na imprensa, em que atribuía o golpe 

a interesses de forças revolucionárias contra as instituições democráticas. Acreditou que 

poderia reverter a situação. Foi para Porto Alegre, para tentar resistir ao golpe e 

defender o poder legal, mas a proporção que tomou o acontecimento o levou a seguir 

rumo ao exílio, no Uruguai, evitando uma possível guerra civil, caso houvesse 

resistência (PENNA, 2008).

3.5 Anistia

Durante o governo Geisel (1974/1978), iniciou-se a luta em prol da anistia. O 

governo adotara a política de distensão, que em pouco tempo se transformou na abertura 

política e a anistia começou a ser discutida entre líderes da oposição e da situação. No 

Brasil, a Lei da Anistia Política fez 30 anos em 28/08/09. Sancionada no governo de 

João Figueiredo, a Lei no 8.663 concedeu anistia a todos que, no período compreendido 

entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes políticos ou 

conexos com estes, crimes eleitorais, assim como aos que tiveram seus direitos políticos 

suspensos e aos servidores da Administração Direta e Indireta, de Fundações vinculadas 

ao poder público, aos Servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário, aos Militares e 

aos dirigentes e representantes sindicais, punidos com fundamento em Atos 

Institucionais e Complementares.

Antes em 28/08/02, com a publicação da Medida Provisória (MP) no 65, em 

28/08/2002, no Diário Oficial da União de 29/08/2002, o Governo brasileiro institui o 
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regime do anistiado político para os declarados como tal no período de 18/09/46 a 

05/10/88.

O dia 1º de novembro de 1979 é marcante devido à volta dos primeiros 

brasileiros exilados no exterior pela Ditadura Militar, que foram beneficiados pela Lei 

da Anistia, primeiro ato marcante do governo do General João Batista Figueiredo, e que 

estava inserido no processo de abertura política “lenta, gradual e segura”, iniciada no 

governo de Ernesto Geisel.

Segundo o Superior Tribunal Militar (STM), havia então 52 presos políticos, dos 

quais 17 foram imediatamente libertados e 35 permaneceram à espera de uma análise 

mais demorada dos seus processos. Entre presos, cassados, banidos, exilados ou 

simplesmente destituídos dos seus empregos, a Lei de Anistia beneficiou 4.650 pessoas, 

entre as quais os ex-governadores Leonel Brizola e Miguel Arraes, e os ex-líderes 

estudantis Vladimir Palmeira e José Dirceu.

Estão incluídos nesses casos os atingidos pelos Atos Institucionais ou 

Complementares, transferidos para localidade diversa daquela em que executavam sua 

atividade profissional, punidos, demitidos ou compelidos e exercer sua atividade 

profissional por causa de pressões ostensivas ou expedientes oficiais sigilosos, entre 

outros casos.

A MP no 65/02 conferiu aos anistiados direitos de reparação econômica, de 

caráter indenizatório, contagem do tempo, para todos os efeitos, em que o anistiado 

político esteve afastado de suas atividades profissionais devido a punições ou fundada 

ameaça de punição, por motivo exclusivamente político, sem exigência de contribuição 

previdenciária; reintegração dos servidores públicos civis e dos empregados públicos 

punidos, por interrupção de atividade profissional, inclusive aqueles que foram 

afastados em processos administrativos, instalados com base na legislação de exceção, 

sem direito ao contraditório e à própria defesa, e impedidos de conhecer os motivos e os 

fundamentos da decisão. No caso de falecimento do anistiado político, o direito à 

reparação econômica transfere-se aos seus dependentes.

Também foi criada pela MP no 65/02 a Comissão de Anistia, no âmbito do 

Ministério da Justiça, com a finalidade de examinar os requerimentos.
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Para Paulo timm58, Professor da Universidade de Brasília, a violência que 

marcou o movimento militar insurgiu contra a Constituição e suas diversas instituições, 

como o Congresso Nacional, os Partidos Políticos, os sindicatos, os mandatos 

parlamentares, contra todos os cidadãos que se opuseram ao arbítrio, de uma ou outra 

maneira, enfim, contra a nação. Diz ele:

O uso da violência pelo Estado, sem a necessária legitimação de seus atos 
pelos ritos legais, tornou todos os atos praticados pelos governos militares 
passíveis de contestação, sendo o direito à rebelião a tais atos, uma das 
conquistas do mundo moderno, consagrado, não só pelo senso comum 
contemporâneo, como, expressamente, por várias Constituições. O direito à 
rebelião foi uma das maiores conquistas da Revolução Francesa de 1789. 
Aquele que atenta contra a Lei Maior que regula o pacto político da cidadania 
na constituição do Estado Moderno, através de uma Constituição, corre e 
deve assumir os riscos de seu gesto. Gesto, que como ato e representação 
simbólica. É, literalmente, um ‘fora da Lei’. E, assim, enquanto se 
acumulavam as arbitrariedades cometidas pelos que assumiram o golpe 
militar de 1964, mais aumentava, também, o clamor pelo retorno à plenitude 
democrática do país com a correspondente Anistia aos perseguidos pelo 
regime militar, em decorrência de suas ações politicamente motivadas. O 
regime instaurado em 64, independente da conjuntura que o engendrou, das 
intenções de seus protagonistas, da maior ou menor eficácia de seus atos 
sobre a vida social, foi um regime espúrio e como tal sujeito à condenação 
jurídica, política e histórica.

Podemos observar que a luta pela Anistia se confunde com a luta pela 

redemocratização, principalmente depois da violenta repressão que se seguiu à edição 

do Ato Institucional nº 5, em 13 de dezembro de 1968, que acarretaria milhares de 

brasileiros presos, torturados ou assassinados, muitos simplesmente desaparecidos, e 

aproximadamente 10.000 exilados, sem contar aqueles que, asfixiados internamente, 

saíram do país em autoexílio, como foi o caso de Paulo Timm, que permaneceu no 

Chile de 1970 a 1973.59

Mas as eleições de 1974 dariam um novo alento à redemocratização. Nesse ano, 

nada menos do que 17 Senadores foram eleitos pela Oposição, revelando a perda de 

credibilidade do regime, apesar da liquidação da resistência armada nos cinco anos 

anteriores, do crescimento econômico que teria revelado um verdadeiro milagre 

brasileiro e do aparente apoio das classes médias urbanas ao regime. Essa vitória foi um 

abalo ao regime e que o forçou a um projeto de retorno às instituições que seria 

denominado de “distensão lenta, segura e gradual”, de forma a impedir, como dizia o 

General Presidente Ernesto Geisel (1974-1978), o retorno às condições anteriores (ao 

                                                
58Disponível em http://www.direitos humanos.etc.br. Acessado em 27/07/2010.
59Id.Ibidem.
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golpe). O ano de 1974 pode ser, pois, considerado como um marco da luta pela Anistia 

e que bem pode ser ilustrado pelo episódio do encontro de Therezinha Zerbini com o 

Senador Ted Kennedy, contado por Helio Bacha, fundador do Comitê Brasileiro pela 

Anistia/São Paulo:

Devia ser o ano de 1974. A entrega de uma carta a um visitante oficial norte-
americano em Brasília - Ted Kennedy? - por uma senhora que, rompendo 
toda a segurança formada em torno da autoridade, conseguiu fazer-lhe chegar 
um documento denunciando as condições dos presos e exilados políticos 
brasileiros. A senhora que enfrentava todos aqueles indefectíveis pelotões, 
que cercavam todas as autoridades nacionais ou estrangeiras à época, 
chamava-se Therezinha Zerbini. Mais importante, entretanto, do que o 
americano receber as denúncias foi a opinião pública brasileira tomar 
conhecimento da existência de perseguidos políticos em nosso país – a 
ditadura militar sistematicamente negava a existência de presos políticos e de 
tortura. Com esse ato heróico Therezinha Zerbini convocava as brasileiras, 
mulheres e mães como ela, a lutarem pela anistia aos presos e exilados 
políticos. Daí por diante foram sendo formados Comitês Femininos pela 
Anistia nas principais cidades do país.60

Casada com o general Euryale de Jesus Zerbini, cassado em 1964, dona de casa e mãe 

de dois filhos, Thereza (Therezinha) Godoy Zerbini promoveu uma das maiores 

campanhas de direitos humanos do País, à frente do Movimento Feminino Pela Anistia. 

Liderou negociações pela aprovação da Lei da Anistia, lutou para libertar presos 

políticos e reacendeu a esperança pelo fim do regime. A ideia de organizar a campanha 

pela anistia surgiu em 1970, numa cela do Presídio Tiradentes, em São Paulo, 

desativado em 1972, onde esteve presa por seis meses. “Ali, na sala de tortura, vi um 

homem mergulhado numa poça de sangue”, disse ela. Decidiu que, ao sair da prisão, 

daria início ao movimento, o que só se concretizou em 1975, pela dificuldade de 

mobilização.61

Continua Bacha:

O movimento pela anistia ganhou uma presença de muito destaque, 
entretanto, quando, em fevereiro de 1978, houve o lançamento do Comitê 
Brasileiro pela Anistia (CBA) no Rio de Janeiro por um grupo de advogados 
de presos políticos que se associava em um manifesto por anistia ampla, geral 
e irrestrita com a Ordem dos Advogados do Brasil e a personalidade do 
general Peri Beviláqua que fora um membro do comando militar Redentora 
de 1964. A presença de um dos líderes militares golpistas em um movimento 
democrático contra a ditadura dava a todos nós brasileiros a dimensão das 
dificuldades que a ditadura tinha para manter o governo da Nação como um 
departamento do Estado Maior das Forças Armadas. Já havíamos 
testemunhado vários importantes civis que haviam abandonado o barco do 

                                                
60Id.Ibidem. 
61Disponível em http://www.terra.com. Acessado em 23/07/2010.
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golpe, mas um militar da importância do general Peri Beviláqua, com 
palavras de ordem tão eloqüentes quanto aquela da anistia era a primeira vez. 
Aquilo nos comprovava que os dias da ditadura estavam contados. A ditadura 
militar tentava ganhar tempo com a abertura lenta, gradual e segura da dupla 
Geisel & Golbery.62

Poucos dias depois do lançamento do CBA no Rio de Janeiro, em São Paulo, 

representantes de várias entidades de profissionais de classe média e de estudantes, mais 

alguns deputados do então único partido oficial de oposição – o MDB – lotavam o 

Teatro Ruth Escobar para lançar o movimento pela anistia na cidade e, assim, fundar o 

Comitê Brasileiro pela Anistia/SP.63 Foi decidido que esse Comitê seria formado por 

um conselho constituído por representantes de cada entidade ou categoria presente. Isso 

lhe deu um caráter de representação muito amplo. Essas entidades de representação de 

profissionais de classe média eram, naqueles anos, o grande e talvez único respiradouro 

democrático do país. A militância política de resistência à ditadura se fazia com muita 

vida entre jornalistas, médicos, advogados, professores, estudantes, arquitetos, artistas e 

intelectuais em geral. O movimento operário era representado pelas oposições sindicais, 

que, apesar de muito combativas, tinham uma representatividade sempre restrita. 

Quando os trabalhadores, em especial do ABC, entraram em cena – foi um pouco mais 

tarde – a ditadura se vergou.

Foi no bojo dessa gradual distensão que a luta pela Anistia ganhou fôlego, tanto 

quanto a luta pela Constituinte e pela reorganização dos Partidos. Em fevereiro de 1978, 

um grupo de patriotas, apoiados pela OAB,64 reunidos no Rio de Janeiro, lançam um 

Manifesto à Nação que, logo depois, a 4 de setembro do mesmo ano, seria lido no 

Teatro Ruth Escobar, ao final do I Congresso Nacional pela Anistia.

Analisando a trajetória da Anistia há, rigorosamente, dois momentos e dois 

instrumentos legais que a instituíram no Brasil, afirma Paulo Timm65:

O primeiro, de iniciativa do Presidente Figueiredo, no âmbito de sua proposta 
de abertura gradual, concedendo anistia a todos os brasileiros, com exceção 
daqueles que houvessem cometido crimes de sangue. Esse projeto foi 
aprovado em 28 de agosto de 1979 pelo Congresso Nacional e foi sancionado 

                                                
62Disponível em http://2fpa.org.br. Acessado em 27/07/2010.
63Fundação Perseu Abramo (FPA), fundada em São Paulo, em 5 de maio de 1996, pelo Partido dos 
Trabalhadores. 
64Disponível em http://www.direitoshumanos.etc.br. Acessado em 27/07/2010.
65Id. Ibidem.
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pelo Presidente Figueiredo, transformando-se na Lei n. 6683/79. 
Curiosamente, portanto, ao contrário de outros casos na América Latina, a 
Anistia não foi concedida por regimes posteriores à queda dos governos 
militares, mas outorgada pelo regime através de uma negociação com os 
líderes da Oposição – consentida – (MDB), representada no Congresso 
Nacional. Isso garantiu, na ocasião um perdão aos ‘dois lados’, seja aos que 
combateram o regime militar, seja aos que, mesmo por atos atentatórios à 
humanidade, como prática de crimes, torturas e assassinatos, o defenderam 
sob a proteção do Estado autoritário. Essa questão se arrastaria por décadas, 
trazendo, volta e meia, a proposta de ‘revisão’ da Anistia, de forma a levar à 
barra dos Tribunais torturadores e assassinos, eis que cometeram seus atos de 
barbárie sob a égide do Estado.
O outro instrumento legal está consubstanciado nos Arts. 8º e 9º do Ato das 
Disposições Transitórias da Constituição de 1988. Esse último, para efeitos 
práticos, entrou em vigor imediatamente, abrindo caminho para centenas – ou 
até milhares de perseguidos políticos – ao retorno a seus empregos, embora 
sem qualquer direito à reparação econômica pelos danos materiais e morais 
sofridos. Só ao final do Governo Fernando Henrique Cardoso, em 2000-1 o 
Ato das Disposições Transitórias, referente à Anistia, foi regulamentado, 
através da Lei no 10.559/2002, a qual criou, no âmbito do Ministério da 
Justiça, uma Comissão de Anistia, encarregada em avaliar os processos 
administrativos de anistia, em escala nacional. Essa regulamentação iniciou-
se com a edição da Medida Provisória no 2.151, de 2991, logo revogada pela 
MP no 65, de agosto de 2002, até converter-se na atual Lei no 10.559, de 13 
de novembro de 2002.
Entre um e outro desses atos de concessão da Anistia, merecem ainda registro 
os avanços não contemplados em 1979, os quais foram revistos na Emenda 
Constitucional nº 26, de 1985. 

A concessão da anistia, em 1979, permitiu a volta ao país de grandes nomes da 

vida nacional, como Leonel Brizola, Luís Carlos Prestes, Miguel Arraes, Herbert José 

de Sousa (Betinho), Fernando Gabeira, Wladimir Palmeira e muitos líderes estudantis 

de 1968-70.

Encaminhada pelo Presidente Figueiredo ao Congresso Nacional, onde se 

converteu em Lei, esse Projeto mobilizou amplos setores da vida nacional e, 

especialmente, os inúmeros Comitês de Anistia que, desde o ano anterior, vinham-se 

batendo por uma ANISTIA AMPLA, GERAL E IRRESTRITA.

Os presos políticos entraram em greve de fome por tempo indeterminado, em 

protesto contra o anteprojeto de Lei de Anistia acima indicado. A greve de fome 

comoveu a sociedade brasileira e ampliou o leque de solidariedade à luta pela Anistia

Com a assinatura da Lei de Anistia, em 28 de agosto de 1979, os presos políticos 

resolveram terminar a greve de fome, considerando-a vitoriosa sob o ponto de vista 

político, e denunciaram o caráter restritivo da lei aprovada.66

                                                
66Id. Ibidem.
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A Lei de Segurança Nacional foi reformada,67 com a redução das penas dos 

presos políticos. Eles foram sendo, aos poucos, beneficiados com liberdade condicional, 

dando a falsa impressão de que a Anistia os tinha alcançado. Mas, além dos direitos 

políticos cassados por 10 anos, esses presos foram obrigados a comparecer, 

semanalmente, às auditorias militares para assinar boletins de localização.

Timm relata68:

No Congresso Nacional houve muito tumulto e confusão no dia de sua 
apreciação, sendo digno de registro o lapidar e memorável discurso do 
deputado Getúlio Dias (MDB-RS), um dos signatários da Carta da Lisboa 
poucos meses antes e que, mais tarde, se incorporaria ao Projeto de 
reconstrução do trabalhismo como o caminho para um Brasil socialista. 
Nesse dia, as galerias da Câmara dos Deputados foram ocupadas, desde cedo, 
por militares à paisana, sob o comando de órgãos de segurança, para evitar 
que o fossem, por populares e ativistas que desejavam ampliar o escopo do 
projeto do Governo. Depois de muitos e acalorados debates as galerias 
acabaram dando lugar a todos os presentes. E, no Plenário, a Oposição, 
comandada por Ulysses Guimarães, procurava aprofundar o Projeto do 
Governo, com o apoio dessas galerias. O Deputado Nelson Marchesan, Líder 
da Arena na Câmara e o Senador Jarbas Passarinho, também da Arena, 
partido de apoio ao regime, procuravam demonstrar que o Projeto abriria, se 
aprovado, novas etapas no processo da Anistia, conclamando a Oposição a 
aprová-lo na íntegra, confessando, que ele era o ‘possível’ na conjuntura. A 
Oposição resistia, apresentando várias emendas que procuravam aprofundar o 
processo legal da Anistia. Os líderes do Governo rejeitavam e prometiam, 
apenas, novos passos no futuro. Submetido à votação, o Projeto do Governo 
foi aprovado na íntegra, enquanto a Oposição tratava de reduzir suas emendas 
a serem votadas em separado, a um único projeto alternativo, de ampla, 
irrestrita e geral Anistia de autoria do Senador Djalma Marinho, da Arena –
RN, o qual levado à votação seria derrotado por 206 votos contra 201.

Estava consagrada a primeira fase, restrita, da Anistia, que seria complementada 

na Constituição de 1988.

A segunda fase legal da Anistia está no processo Constituinte e resultou nos 

artigos 8º e 9º do Ato das Disposições Transitórias.

Esse processo é explicado por Timm69:

O tema da Anistia, durante o processo constituinte, entre o início de 1987 até 
outubro de 1988, quando foi promulgada a Constituição, esteve sempre sob a 
‘tutela’ do Deputado Mário Covas. Ele detinha grande credibilidade política 
como um líder de esquerda, recebendo, incansavelmente, todos os segmentos 
interessados na Anistia, tentando uma Emenda capaz de ampará-los. Todos 
os debates, discussões e propostas passavam, inevitavelmente, pelo seu crivo. 
Mas não avançavam de forma a atender um dos grupos mais mobilizados 
pela Anistia, que eram os marinheiros, punidos com a expulsão sumária dos 
quadros da Marinha, por atos administrativos – praças que eram, sujeitos a tal 

                                                
67Id. Ibidem.
68Id. Ibidem.
69Id. Ibidem.
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regime – sumários. Covas insistia em que ainda havia ‘resistência’ à Anistia 
para os militares. A idéia advinda da Anistia de 79 beneficiava tão somente 
os atingidos por Atos Institucionais, deixando de lado milhares de 
trabalhadores sindicalistas e servidores públicos regidos pela Consolidação 
das Leis Trabalhistas (CLT). Próximo de seu desfecho e da apreciação pelo 
Plenário da Constituinte a primeira versão da nova Constituição, a questão da 
Anistia ainda não estava bem definida, o que levou Mário Covas a ser vaiado 
algumas vezes ao cruzar o Salão Verde da Câmara. Foi então que o Deputado 
Hélio Duque, do PMDB do Paraná, um combativo parlamentar que vinha do 
grupo dito ‘autêntico’ do PMDB, atento a esse impasse, pediu-me para ajudá-
lo a elaborar uma Emenda que atendesse todos os perseguidos políticos, de 
forma a caracterizar uma anistia ampla, geral e irrestrita. Eu trabalhava no 
Senado Federal, onde vinha trabalhando sistematicamente na elaboração de 
Emendas para o processo constituinte e não tive trabalho em formular a 
Emenda que viria a dar origem aos Artigos 8º  e 9º do Ato das Disposições 
Transitórias. Fi-lo ao encargo do Deputado Hélio Duque, que, tendo-a em 
mãos, apresentou-o na primeira ocasião – se não me engano – ao Plenário da 
Constituinte, já ao final dos seus trabalhos, onde ela viria a receber inúmeras 
emendas, até ser aprovada com o texto atual. Tal texto, aliás, não prevê 
reparação econômico-financeira aos anistiados, o que só viria a ocorrer 12 
anos depois, quando da sua regulamentação por iniciativa do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, que daria origem à Lei no 10.559/2002. Para 
evitar que delongas administrativas impedissem o retorno dos perseguidos 
aos seus respectivos postos de trabalho, a Anistia Constitucional prevê, 
apenas, o pagamento de compensações a partir da promulgação da 
Constituição, jamais antes. Esse dispositivo impediria que a Anistia se 
convertesse numa indústria de fraudes que poderiam desmoralizá-la aos olhos 
da nação”.

Ele complementa:

Isso posto, desencadeou-se, de forma nada organizada, uma corrida de muitos 
demitidos do setor público – e também privado – por atos administrativos, 
em razão de suas ações politicamente motivadas. Muitos foram readmitidos e 
jamais receberam qualquer compensação financeira a título de indenização 
por danos morais ou materiais advindos de suas respectivas demissões no
período 64-88. Constituíram-se Comissões de Anistia em órgãos, Governos 
ou Prefeituras Municipais, aos quais eram submetidos os processos de 
Anistia. Isso durou mais de dez anos, até a aprovação da regulamentação dos 
dispositivos constitucionais da Anistia através de Lei, em 2002, por iniciativa 
do Presidente Fernando Henrique Cardoso, o qual se redimia, dessa forma, de 
sua rígida política na concessão de Anistia no Governo Federal durante todo 
seu Governo.70

Os pleitos referentes à MP dos ex-cassados políticos da Fiocruz e familiares dos 

falecidos à época seguiram para o Ministério da Saúde em 17/10/01, já que havia sido 

editada anteriormente a MP no 2.151 em 31/05/01, e atualmente está tramitando no 

governo. É como se aqueles “utópicos” conseguissem sua redenção.

3.6 Reintegração dos cassados, atitude corajosa de Arouca

                                                
70Id. Ibidem.
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O sanitarista Sergio Arouca chegou à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) como 

pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP) –  que mais tarde recebeu seu 

nome – em 1976 (Biblioteca Virtual Sergio Arouca). Em 1980, foi para a Nicarágua, 

onde trabalhou na Divisão de Planejamento do Ministério da Saúde como 

assessor/consultor internacional. Nesse período, iniciou seus laços com o sistema de 

saúde cubano, assessorando tanto na formação de recursos humanos quanto no 

desenvolvimento de programas assistenciais. Ao voltar ao Brasil e à Fiocruz, 

encontraria o processo de redemocratização e o “movimento sanitário” em um novo 

patamar. Com a eleição direta para governadores em 1982 (com visível superioridade 

das oposições), havia maiores espaços para a atividade institucional, e a grande maioria 

dos defensores da “reforma sanitária” soube aproveitar o novo contexto: o que antes era 

discussão em órgãos da sociedade civil, como o Centro Brasileiro de Estudos da Saúde 

(CEBES), fundado em 1976, e no máximo projetos experimentais implantados em 

cidades do interior (como Montes Claros, Paulínia e Londrina, alguns ligados a 

administrações da oposição), agora passava a ação governamental em vários estados –

havendo até mesmo a ampliação de espaços no governo federal, em especial no 

INAMPS.

Apesar de dissidências, o projeto de “reforma sanitária” seguiu amadurecendo, e 

pode-se dizer que foi vitorioso na redemocratização. Não só aqueles militantes 

contribuíram com o processo de redemocratização, como a maneira como ele se deu os 

favoreceu. Trata-se de um claro caso de afinidades eletivas: a transição para a 

democracia, com todas as suas limitações e contradições (seu caráter elitista), abriu 

espaço aos quadros de esquerda que, mesmo reconhecendo alguns de seus pontos 

negativos, estavam abertos a atuar naquela nova conjuntura (haviam-se aproveitado 

mesmo das brechas anteriores oferecidas ainda na ditadura). Assim, com a emergência 

da “Nova República”, novos espaços se abriam – mas naturalmente só poderiam ser 

ocupados por quem os quisesse preencher e tivesse condições para tanto.

Mais que um interlocutor, o movimento da “reforma sanitária” tornou-se o 

principal ator no campo da saúde naquele momento, e o seu projeto, o mais poderoso, 

porque, entre todas as alternativas, era o mais trabalhado e desenvolvido. Tal poder 

simbólico se traduziu em novos espaços materiais de ocupação do Estado – agora, a 

nível nacional. É nesse sentido que se pode compreender a nomeação de Arouca 

(Biblioteca Virtual Sergio Arouca) como Presidente da Fiocruz. Montou-se na 

instituição um grande movimento de apoio a seu nome (referendado pelo PCB e pelo 

PMDB), que se traduziu em pressão ao ministro da Saúde pela nomeação em detrimento 

de vários outros nomes.

Arouca se colocava naquele momento como representante de um grupo, no 

interior da Fiocruz, voltado para a recuperação da instituição, que atuava mais ou menos 
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organizadamente há alguns anos. Um grupo que tinha melhores relações com os setores 

de ensino e da saúde pública da instituição do que com os relacionados à pesquisa 

básica propriamente dita (Biblioteca Virtual Sergio Arouca).

A primeira ideia posta em prática, que marcou a gestão como progressista dali 

em diante e serviu, como foi dito por muitos, para “reconciliar a Fiocruz com seu 

passado”, foi a reintegração dos pesquisadores, cassados da instituição no princípio dos 

anos 1970.71

No que seria uma marca de sua gestão e de sua atuação política como um todo, 

Arouca encontrava uma brecha para levar adiante, de maneira às vezes enviesada, suas 

propostas. Mas ao mesmo tempo se tratava de uma lógica, ainda que sutil, carregada de 

certa dose de coragem e despreocupação: “vamos fazer, vamos fazer e pronto” e  “eu 

boto eles pra dentro e eu quero ver quem bota eles pra fora”.72

No dia 5 de agosto de 1986, foi promovida uma solenidade para reintegração dos 

cientistas cassados pela ditadura militar. Na cerimônia de reintegração, Ulysses 

Guimarães e Darcy Ribeiro73 falam da importância da liberdade de pensamento e 

pesquisa e da relevância histórica desse fato. Arouca foi claro em seu discurso: “Quero 

ver quem vai cassar de novo esses cientistas”. Referia-se ao fato de que a reintegração 

se dera antes mesmo do processo legal estar concluído.

Herman Lent foi o único a não aceitar a reintegração, permanecendo na 

Universidade Santa Úrsula, o que não o impediu de aceitar o convite para participar 

como membro do Conselho Técnico Científico da Fiocruz.

3.7 Resgate de acervo disperso com o “massacre”

O “massacre” não se limitou apenas à expulsão de renomados cientistas da 

instituição; toda a estrutura física que havia foi integralmente desmantelada, e os 

armários contendo material científico foram transportados em condições inadequadas 

para o porão do antigo prédio do Hospital Evandro Chagas, no campus de Manguinhos, 

ocasionando perdas e danos irreparáveis a inúmeros exemplares da Coleção 

Entomológica.74 Naquele momento, algumas partes do acervo foram enviadas para 

                                                
71Disponível em http://www.memoriasocial.pro.br. Acessado em 23/07/2010.
72Id. Ibidem.

73Id. Ibidem.
74 Coleção entomológica do Instituto Oswaldo Cruz: resgate de acervo científico-histórico disperso pelo 
Massacre de Manguinhos. Hist. Cienc. Saúde-Manguinhos vol. 15 no 2. Rio de Janeiro Apr/June 2008: 
disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-59702008000200010&script=sci_arttext.
Acessado em 16082010.
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outras instituições, com o intuito de protegê-las e também para darem suporte a projetos 

de pesquisa em andamento. Com esse objetivo, o Museu de Zoologia da Universidade 

de São Paulo (MZUSP) recebeu dípteros da Coleção Entomológica do IOC, que ficaram 

sob a responsabilidade dos pesquisadores Nelson Papavero (MZUSP) e Ângelo Pires do 

Prado (UNICAMP).

Em 1977, uma grande parte do acervo que havia sido depositado no Hospital 

Evandro Chagas retornou ao segundo andar do Pavilhão Mourisco, graças ao empenho 

de José Jurberg e ao apoio do Técnico de Laboratório Orlando Vicente Ferreira. Este 

tinha sido assistente do mais eminente dos entomólogos brasileiros, Ângelo Moreira da 

Costa Lima, que iniciou sua carreira em Manguinhos, em 1913. Em 1986, com a 

reintegração dos pesquisadores cassados, Sebastião José de Oliveira foi convidado a 

assumir a chefia e a curadoria da Coleção Entomológica, cargo que ocupou até seu 

falecimento, em abril de 2005, aos 87 anos de idade. Durante esse período, dedicou-se 

principalmente ao estudo da família Chironomidae.

Apenas em outubro de 2005, após 35 anos do Massacre de Manguinhos, graças 

ao esforço conjunto da Diretoria do IOC, da Chefe do Departamento de Entomologia, 

Elizabeth Rangel, e da interação do o curador da Coleção de Diptera do MZUSP e com 

a curadora da Coleção Entomológica do Instituto Oswaldo Cruz, o valioso material que 

havia sido enviado ao Museu retornou e foi reincorporado ao acervo original. Ele 

encontra-se organizado em 51 gavetas, contendo um total de 8.554 exemplares, 

distribuídos em 35 famílias, entre os quais se incluem 99 tipos, exemplares importantes 

e valiosos, pois neles são baseadas as descrições de espécies, e seu exame permite 

elucidar uma série de questões taxonômicas (MARTINS, 1994). As gavetas foram 

novamente alocadas nos armários de aço da Coleção Entomológica, nas suas posições 

originais, graças às etiquetas que se mantiveram ao longo desses anos.

Essa reincorporação representa o primeiro resgate de material após o Massacre 

de Manguinhos, o que é institucionalmente importante não só no contexto histórico, 

mas também científico, já que muitos dos exemplares retornados serviram como 

modelos para a descrição de espécies novas, além de terem sido coletados e/ou 

identificados por renomados entomólogos, tais como: Adolpho Lutz, Ângelo Pires do 

Prado, Hugo de Souza Lopes, Joseph Francisco Zikán, Moacir Alvarenga, Nelson 

Papavero, entre outros, incluindo o eminente geneticista Theodosius Dobzhansky, que 

realizou capturas entomológicas quando veio ao Brasil para ministrar um curso sobre 

mecanismos de evolução das espécies na Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da 

Universidade de São Paulo (DOBZHANSKY, 1944), além de acrescentar à coleção 

várias espécies com importância médica, veterinária e agrícola.

Infelizmente, muito do material danificado e ou extraviado durante o calamitoso 

Massacre de Manguinhos não poderá ser recuperado, sendo igualmente lamentáveis os 
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efeitos do tempo perdido que jamais poderão ser minimizados. Entretanto, atualmente, 

significativos esforços institucionais têm sido realizados para a projeção, a divulgação e 

a modernização desse valioso acervo que alberga não só uma relevante parcela de nossa 

rica biodiversidade, mas também importantes depoimentos de nossa história científica e 

cultural. Esse acervo tem vida própria e continua a crescer em decorrência das 

atividades de inúmeros pesquisadores dedicados à entomologia e, principalmente, às 

doenças infecciosas. A relevância abrangente da Coleção Entomológica estrutura-se nas 

suas instigantes multifacetas que incentivam a mescla entre ciência, saúde, educação e 

história e, ainda que desnecessário fosse, conquista e arrebata através de sua incrível 

beleza estética.
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CONCLUSÃO

Esta dissertação tratou da difícil convivência entre ciência, liberdade profissional 

e Estado, durante a ditadura instalada no Brasil de 1964. Nessa relação entre o espírito 

científico com base na livre expressão das pesquisas e o poder político  foi possível 

acompanhar a trajetória de um grupo de cientistas de renome internacional, ao qual 

denominamos de “os utópicos da ciência”, grupo perseguido e atingido pela ação 

punitiva do autoritarismo dos governos militares durante essa época.

A repressão numa instituição científica foi o tema dessa investigação, cujo 

objetivo foi o de registrar para os anais da História e da Historiografia mais esse triste 

episódio dos tempos de chumbo, que, além de interromper brusca e violentamente o 

exercício profissional de cientistas brasileiros, atingiu igualmente a instituição na qual 

realizavam suas pesquisas, a Fiocruz.

Antes de situar a importância dessa casa da ciência para a sociedade brasileira, 

vale salientar que este trabalho reuniu tanto quanto possível a documentação disponível 

sobre os fatos apurados acerca dos cassados e aposentados, impedidos, assim, de darem 

continuidade às suas atividades. Alguns depoimentos foram incorporados e julgou-se 

importante anexá-los ao texto desta pesquisa.

A Fiocruz nasceu com a missão de combater os grandes problemas da saúde 

pública brasileira. Para isso, moldou-se, ao longo de sua história, como centro de 

conhecimento da realidade do País e de valorização da medicina experimental.

Hoje, a instituição, vinculada ao Ministério da Saúde, abriga atividades que 

incluem o desenvolvimento de pesquisas; a prestação de serviços hospitalares e 

ambulatoriais de referência em saúde; a fabricação de vacinas, medicamentos, reagentes 

e kits de diagnóstico; o ensino e a formação de recursos humanos; a informação e a 

comunicação em saúde, ciência e tecnologia; o controle da qualidade de produtos e 

serviços; e a implementação de programas sociais. 

Sua missão é promover a saúde e o desenvolvimento social, gerar e difundir 

conhecimento científico e tecnológico, ser um agente da cidadania. Estes são os 
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conceitos que pautam a atuação da Fundação, a mais destacada instituição de ciência e 

tecnologia em saúde da América Latina.

É composta de unidades técnico-científicas, e de apoio técnico-administrativas, 

situadas nas cidades do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador, Recife e 

Manaus. Afora essas unidades fixas, a Fiocruz está presente em todo o território 

brasileiro, seja através do suporte ao Sistema Único de Saúde (SUS), na formulação de 

estratégias de saúde pública, nas atividades de seus pesquisadores, nas expedições 

científicas ou no alcance de seus serviços e produtos em saúde.

Fora do Brasil, a “Fiocruz África” é o primeiro escritório internacional de representação 

da Fundação no exterior, localizado em Maputo, Moçambique. A iniciativa é fruto da 

prioridade que a política externa brasileira tem dado à saúde e ao estreitamento de laços 

de cooperação Sul-Sul, isto é, entre os países do sul do mundo, com especial ênfase na 

cooperação entre o Brasil e os países africanos, principalmente aqueles que integram a 

Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP). Esses programas de cooperação 

incluem: cursos de pós-graduação em diferentes áreas; capacitações em serviço; ensino 

à distância e formação politécnica;  implantação e reformulação dos Institutos Nacionais 

de Saúde dos países da CPLP; transferência de tecnologia para a área de produção; e 

apoios diferenciados para o fortalecimento dos sistemas de saúde dos países da CPLP. 

Esses programas preveem também a vinda periódica de alunos e profissionais à Fiocruz, 

no Brasil, por períodos variados, para complementação de treinamentos, capacitações e 

formações acadêmicas e aperfeiçoamento técnico-profissional.

O Congresso Interno, composto por dirigentes e delegados eleitos pelas 

unidades, é a instância máxima de representação da instituição. Sob a coordenação do 

presidente da Fiocruz, o grupo se reúne para deliberar sobre assuntos estratégicos, como 

projetos institucionais e alterações no Regimento Interno e no Estatuto. Viabilizar as 

decisões do Congresso Interno, discutir e aprovar programas e orçamentos anuais são 

tarefas do Conselho Deliberativo, formado pelo presidente da Fiocruz, pelos dirigentes 

das unidades e por um representante do corpo de funcionários.

Vimos, ao longo deste trabalho, que o tripé pesquisa, ensino e produção estava 

fincado nos primórdios da Fiocruz. Nos dias de hoje, a pesquisa científica não pode 

mais ser vista dentro de um conceito monodisciplinar e a tendência mundial é de tratar a 

ciência de uma forma mais sistêmica, multidisciplinar e multissetorial. Em todos esses 

campos evoluem as diversas áreas de pesquisa, sejam biomédicas ou de natureza mais 
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social, o que passa a exigir a busca de competências em campos que ultrapassam a 

saúde. Há hoje uma clara prioridade para pesquisas de doenças não infecciosas 

(crônico-degenerativas), embriologia, senescência e envelhecimento da população, além 

de pesquisas relacionadas ao aquecimento global. O desenvolvimento de novas 

tecnologias e áreas de conhecimento permitiu a drástica redução de incidência de 

doenças relacionadas à pobreza, mas, ao mesmo tempo, fez surgir no Brasil problemas 

de prevalência global como hipertensão, obesidade e diabetes. Em espaço específico, o 

reconhecimento e o valor da pesquisa translacional se elevam, com poucos centros 

adquirindo diferenciação nesse campo.

Igualmente, a geração mais intensiva de conhecimento no campo de Saúde 

Coletiva e o seu diálogo no campo das políticas públicas ganham cada vez mais terreno. 

Acompanham a complexidade crescente no âmbito da organização e da gestão de 

sistemas e serviços de atenção, nas suas relações com a sociedade, na interação com 

outras políticas públicas, no desafio de compreender os antigos e novos fatores a 

contribuir para a dinâmica do processo saúde-doença e suas consequências para o modo 

de prover serviços.

De outro modo, nas duas últimas décadas, ocorreu um movimento global de 

exposição e discussão do grande descompasso existente entre os esforços investidos em 

pesquisa em saúde e seu impacto na melhoria de condições da saúde da população 

mundial.

Explicado em parte pelos determinantes sociais e pelos interesses econômicos, 

além de limitada capacidade regulatória estatal, o desenvolvimento tecnológico em 

saúde tendeu a se concentrar em produtos, tecnologias e serviços modernos, de custo 

elevado e não necessariamente relacionados ao atendimento de necessidades 

fundamentais e à busca de soluções para problemas mais prevalentes e de importância 

na saúde pública.

Em outro campo de desafios, a formação profissional, a gestão e o desempenho 

das pessoas nas organizações de saúde constituem-se em elementos fundamentais para 

alavancar a gestão, o alcance de resultados com qualidade e a satisfação e a resolução 

das necessidades e das demandas dos usuários/cidadãos. Na saúde, a natureza do 

trabalho e sua eficácia sobre os problemas da população encontram elevada 

dependência nos seus profissionais. A gestão do trabalho e das pessoas, de todo modo, 

encerra a continuada emergência de novos desafios, estando associada ao próprio 
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desenvolvimento de novos e diferenciados processos de trabalho em saúde, seja pela 

permanente e acelerada incorporação de novas tecnologias, tanto relacionadas com 

equipamentos, automações, ou mesmo as ditas tecnologias leves, expressando novos 

métodos e processos e que possuem grande importância para as recentes práticas 

sanitárias, no campo da promoção, da atenção básica ou mesmo das atuais modalidades 

assistenciais, como a atenção domiciliar.

O trabalho em saúde que avança em várias e diversificadas frentes, com 

pluralidade de desafios, seja no âmbito da regulação do trabalho, seja na demanda por 

formação básica profissional, ou ainda na educação profissional permanente e sobretudo 

no próprio ambiente de trabalho. São demandas que atingem funções de elevada 

especialização profissional, muitas vezes com pouca ou nenhuma correspondência em 

políticas diferenciadas no interior dos serviços ou sistemas. A lógica de formação a 

partir dos pares profissionais, por meio de sociedades, por exemplo, muitas vezes 

prevalece, com pouco ou nenhum alinhamento para diretrizes de desenvolvimento do 

sistema maior, materializadas em políticas públicas e, no caso, a partir do e com base no 

interesse do SUS.

Boa parte dos profissionais de saúde é formada ou está em educação continuada 

a partir de demandas típicas de mercado, em particular pelo processo de incorporação 

tecnológica acrítica, pouco regulada e em muitos casos sem conexão com necessidades 

prioritárias de saúde. Registra-se ainda descompasso entre a maioria das lógicas de 

formação básica, níveis técnicos e graduação, mas, sobretudo em profissões com 

elevado impacto na conformação das práticas de trabalho, com destaque para medicina 

e enfermagem.

Acrescente-se que os contingentes de trabalhadores que se incorporam ao 

sistema de saúde são expressivos, alcançando cerca 10% da população em postos 

formais de trabalho no país. A saúde enquanto setor é dos maiores empregadores na 

sociedade brasileira. A precarização do trabalho, sob diversas formas, também afeta o 

setor, constituindo-se em característica não rara. O limitado investimento na 

qualificação das pessoas expressa uma deficiência que compromete o desempenho do 

sistema, interferindo tanto na qualidade das ações, quanto na própria conformação da 

política de saúde como uma política estável de Estado, embora sejam reconhecidas e 

valorizadas iniciativas visando alterar esse cenário.
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Além disso, novas realidades administrativas, novas relações sociais de trabalho, 

maior flexibilidade e mobilidade no trabalho são fatores a tornar mais complexa a 

gestão e a fundamental qualificação profissional em saúde.

A força de trabalho deve ser tomada como o componente prioritário para 

viabilizar e implementar, com eficácia, os projetos, as ações e os serviços de saúde 

ofertados. Atingir o objetivo de efetivar o SUS significa estabelecer estratégias de

articulação entre os diferentes níveis de formação profissional (pós-graduação, superior 

e médio) e os serviços de saúde.

No contexto do SUS, tomar por estratégica a formação e a qualificação 

permanente de quadros profissionais dirigentes e em destaque nos níveis centrais de 

gestão do sistema, é condição para a estabilidade e a continuidade institucional, de 

forma combinada com a adequada conformação de quadros estáveis, em órgãos como o 

Ministério da Saúde e mesmo as Secretarias de Saúde, que estão em permanente busca 

de adequada estabilização e renovação profissional, baseada em quadros públicos. Essa 

condição deve ainda levar em conta as importantes desigualdades de qualificação entre 

as diferentes regiões do país, além da maior precariedade no interior e em municípios de 

menor porte e débeis sistemas de formação.

As estratégias de formação por meio de redes colaborativas, envolvendo 

associações inclusive entre centros de formação e serviços, são parte da necessária 

qualificação continuada, seja no nível profissional técnico, superior ou na pós-

graduação lato e stricto sensu. A nova realidade do trabalho, a dinâmica e a 

complexidade dos processos de trabalho exigem igualmente abordagens pedagógicas 

inovadoras, que elevem a centralidade da formação do sujeito profissional, de modo 

distinto de abordagens clássicas, baseadas na transmissão simples de conhecimentos. O 

desafio de escala de formação, além da multiplicidade de escopos, exige cada vez mais 

o desenvolvimento de novas tecnologias, produtos, processos e metodologias de ensino 

e comunicação (plataformas de educação a distância, telessaúde, produção e difusão de 

recursos audiovisuais e meios complementares) para órgãos gestores do SUS, mas 

também para outros, como a ampliação da cooperação internacional, que cada vez mais 

toma, no caso brasileiro, a saúde como espaço diferenciado de relacionamento entre 

países.

Ao lado, mas também parte da própria pesquisa e processos de formação e 

capacitação profissional, a gestão da informação e da comunicação em saúde tem 
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enorme importância na democratização e na qualificação da saúde pública e da ciência e 

tecnologia no sistema de saúde e na sociedade. A informação e a comunicação emergem 

como dimensões estruturantes de processos organizativos, mas, sobretudo, enquanto 

dimensões cruciais de políticas públicas, sendo vitais em áreas com a relevância da 

saúde. A difusão de conhecimento, como a sua própria criação e o seu próprio processo 

de socialização, organizacional e na sociedade, tem sido tomada como elemento a 

expressar o grau de maturidade e desenvolvimento social, na medida em que favorece a 

inclusão e o aprimoramento da cidadania. Equidade, qualidade e humanização dos 

serviços de saúde e o controle social no âmbito do SUS estão, portanto, fortemente 

associados ao campo da comunicação e da informação.

Este campo igualmente estimula o debate e o processo de qualificação dos 

gestores e profissionais do campo da saúde e potencializa a produção de conhecimentos 

no ensino, na pesquisa e na interação entre saúde e população, valorizando novas 

concepções de comunicação e suas consequências políticas, metodológicas e técnicas 

sobre a prática comunicativa entre o SUS e a sociedade. 

Finalmente, a importante dimensão do patrimônio e dos acervos cultural e 

científico em saúde, com preservação das condições históricas aliadas à sua condição de 

contribuição presente e viva, que alimenta e renova o campo do conhecimento científico 

em saúde. Há poucos anos, considerando a história da saúde pública, ganha importância 

a demanda por identificar, conservar e organizar os diferentes acervos científicos do 

país, como também disponibilizá-los e realizar sua difusão. Essas exigências dialogam 

com o próprio campo da pesquisa, da formação profissional e, muito naturalmente, com 

a gestão da informação e da comunicação científica em saúde. 

O desenvolvimento de uma sociedade é também cada vez mais marcado e 

condicionado por sua capacidade não apenas em preservar a memória, mas sobre como 

utilizá-la como instrumento para o progresso. Preocupação essa presente na mente e no 

coração de um jovem que tinha fé na ciência: Oswaldo Cruz, assim como todos os 

pesquisadores que seguiram com a missão de honrar a casa de ciência que é a Fiocruz.
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ANEXO

Perfis

Com base no Ato Institucional nº 10, de 1970, o Presidente Garrastazu Médici assinou 

decretos cujo teor era a aposentadoria compulsória dos pesquisadores do Instituto 

Oswaldo Cruz, que já haviam tido seus direitos políticos cassados por dez anos: 

Augusto Cid de Melo Perissé, Fernando Braga Ubatuba, Haity Moussatche, Herman 

Lent, Tito Arcoverde Cavalcanti de Albuquerque, Moacir Vaz de Andrade, Hugo de 

Sousa Lopes e Sebastião José  de Oliveira. Em outro decreto, Médici aposentou os

pesquisadores Masao Goto e Domingos Artur Machado Filho, que também tiveram seus 

direitos políticos suspensos por dez anos.

Cientistas cassados no Massacre de Manguinhos, da esquerda para direita: 
Augusto Perissé, Tito Arcoverde, Haity Moussatché, Fernando Ubatuba, 
Moacyr Vaz, Hugo Lopes, Masao Goto, Herman Lent, Sebastião 
Oliveira, Domingos Arthur Machado. Foto: Acervo COC.



91

1- Augusto Cid de Mello Perissé

Foto: Acervo COC

Augusto Cid de Mello Perissé nasceu a 30 de abril de 1917, em Barbacena, Minas 

Gerais. Formado em 1938 pela Escola Nacional de Farmácia da Universidade do Brasil, 

atual Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), especializou-se em Química 

Orgânica e Bioquímica no Instituto Oswaldo Cruz (IOC). Além disso, é Doutor em 

Ciências pela Universidade de São Paulo (USP).

Em 1943, ingressou no IOC como Químico Analista. Em Manguinhos, foi Tecnologista, 

Professor, Pesquisador e organizou o Laboratório de Química Orgânica. Também 

lecionou Química no Instituto de Tecnologia do Rio de Janeiro e na Universidade 

Federal da Bahia.

Em 1957, viajou para Frankfurt, Alemanha Ocidental, a fim de realizar um curso de 

Pós-Doutorado como bolsista do Serviço Germânico de Intercâmbio Acadêmico. Em 

seguida, passou dois anos no Collège de France, em Paris. Retornou à França, em 1965, 

como Pesquisador Visitante do Instituto de Química de Substâncias Naturais, 

publicando vários trabalhos com o Professor Mester.

Membro da Sociedade Brasileira de Química, da Sociedade Brasileira pelo Progresso da 

Ciência (SBPC), das Sociedades de Química de Londres e da Alemanha, além da 

Sociedade de Biologia do Rio de Janeiro, Augusto Perissé, em 1970, teve seus  direitos 

políticos cassados e foi aposentado compulsoriamente pelo Ato Institucional nº 5 (AI-

5).

Embora tenha sido aprovado em concurso para Professor da Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras de Ribeirão Preto (SP), foi impedido de ocupar o posto devido à sua 

cassação. Além disso, foi obrigado a interromper suas pesquisas sobre venenos de 

Diplopodas (gongolô) brasileiros.
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Em 1971, viajou para a França a convite do professor Mester, voltando a trabalhar no 

Instituto de Química de Substâncias Naturais, onde permaneceu até 1975. Diretor de 

pesquisa do Instituto de Saúde e Pesquisa Médica de Paris, Augusto Perissé esteve 

ainda no Instituto Max Planck, de Heidelberg, trabalhando com síntese automática de 

proteínas, e na Universidade Técnica de Munique.

Em 1976, foi para Moçambique como Professor Catedrático Concursado da 

Universidade Eduardo Mondlane. Porém, mais tarde, com a esposa gravemente 

enferma, retornou ao Brasil.

Augusto Perissé recomeçou seu trabalho em Manguinhos em 1981, como bolsista do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), prestando 

consultoria à Vice-Presidência de Desenvolvimento e retomando suas pesquisas sobre 

os Diplopodas e sobre Química e Bioquímica da Hanseníase.

Em 1986, foi reintegrado ao quadro de pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz 

(Fiocruz), mas, devido a problemas de saúde, afastou-se desse cargo em 1994.

O último sobrevivente do “Massacre de Manguinhos”, ocorrido em 1970, na vigência

do Ato Institucional n° 5, morreu no dia 30 de março de 2008, aos 90 anos, de falência 

múltipla de órgãos, o último dos cassados a falecer.

Durante o  episódio, dez cientistas da Fiocruz foram impedidos de exercer atividades de 

pesquisa e ensino em qualquer instituição que tivesse financiamento do governo 

brasileiro.

2- Domingos Arthur Machado Filho

Domingos Arthur Machado Filho, nasceu a 28 de maio de 1914, no Rio de Janeiro. 

Formou-se em Veterinária pela Escola Nacional de Veterinária, atual Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), em 1937, e em Medicina pela Escola de 

Medicina e Cirurgia do Instituto Hannemaniano, atual UniRio, em 1947. Graduou-se 

em História Natural pela Universidade do Distrito Federal (UDF), em 1938.

Aluno de Lauro Travassos e de Hugo de Souza Lopes, ingressou no Instituto Oswaldo 

Cruz (IOC), em agosto de 1935, como estagiário da Divisão de Zoologia Médica, sem 

remuneração.

Cerca de 16 anos depois, ainda em Manguinhos, foi contratado como bolsista e, 

posteriormente, como Pesquisador e Professor. Foi também subchefe e chefe da Seção 

de Helmintologia (estudo dos vermes), onde se dedicou principalmente ao estudo dos 

acantocéfalos. Mas essa pesquisa foi interrompida devido ao Ato Institucional nº 5 (AI-

5), que cassou seus direitos políticos e o aposentou compulsoriamente, em 1970.
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Professor de Nível Médio e Secundário da Secretaria Estadual de Educação e Cultura, 

lecionou também na Escola Nacional de Veterinária, na Escola Nacional de Saúde 

Pública (ENSP) e no mestrado da UFRRJ. Livre-Docente pela Escola de Medicina e 

Cirurgia, foi também Professor dessa Faculdade. Porém, perdeu seu cargo logo que a 

instituição foi federalizada.

De 1968 a 1981, Domingos Machado foi Professor de Parasitologia da Faculdade de 

Medicina de Valença, e Professor Titular da Faculdade de Medicina de Nova Iguaçu, de 

1981 a 1988.

Em 1986, foi reintegrado ao quadro de Pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz 

(Fiocruz), mas não voltou a trabalhar na instituição devido a problemas de saúde.

Há algum tempo, Domingos Machado vinha sofrendo de pneumonia, o que provocou a 

sua morte, por insuficiência respiratória, em agosto de 1990.

3- Fernando Braga Ubatuba

Foto: Acervo COC

Nascido a 1º de novembro de 1917, em Pelotas, Fernando Braga Ubatuba formou-se em 

Medicina pela Universidade do Brasil, em 1942. Doutorou-se mais tarde em Bioquímica 

na Universidade Rural.

Ingressou em Manguinhos, em 1942, como Químico-Analista. No IOC, foi Professor, 

Pesquisador e Chefe da Secção de Endocrinologia (estudo dos sistema endócrino -

glândulas hormonais), cargo que ocupou até 64. Em Ubatuba, foi Professor de várias 

Faculdades e Instituições Federais e Particulares.

Ubatuba montou laboratórios de padronização de hormônios no IOC e na Santa Casa, 

após viagem à Suiça e a Inglaterra. Também foi Assessor de Planejamento do 
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Laboratório Central de Controle de Produtos Veterinários da Secretaria de Defesa 

Sanitária de Agricultura.

Em 1968, foi preso na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e levado para o 

paiol de pólvora do Exército, em Paracambi. Com a prisão e a cassação em 

Manguinhos, o Departamento de Ciências Fisiológicas foi desestruturado.

Em 1971, foi para a Universidade Centro-Ocidental em Barquisimeto, Venezuela, onde 

montou um centro de pesquisas em ciências fisiológicas.

Além de Ubatuba, ainda viveu na Grã-Bretanha e na Escócia, onde também lecionou. 

Mais tarde, em 1974, foi contratado como Pesquisador Sênior da Wellcome Research 

Laboratories, onde participou dos estudos que acabaram dando o Nobel de Medicina a 

John Vane, em 1982.

Em 1980, retornou ao Brasil para trabalhar na Universidade de Brasília (UnB) e 

colaborar na reformulação dos cursos e desenvolvimento de Pesquisas na Faculdade de 

Ciências.

4- Haity Moussatché

Foto: Acervo COC

Nascido em Smirna, Turquia, em 1910, Haity Moussatché formou-se em Medicina pela 

Universidade do Brasil. Em 1930, ingressou no Instituto Oswaldo Cruz como estagiário, 

tendo sido contratado em 1937. A partir daí foi Assistente, Biólogo, Professor, 

Pesquisador e Chefe da Secção de Farmacodinâmica.
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Entre 1958 e 1964, chefiou a Secção de Fisiologia (estudo das múltiplas funções 

mecânicas, físicas e bioquímicas nos seres vivos). Moussatché foi um dos criadores da 

Universidade de Brasília e da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Em 1970, quando foi cassado e perdeu seus direitos, seguiu para a Venezuela, onde 

trabalhou na Universidade Centro-Ocidental Lisandro Alvarado.

Foi convidado, em 1985, a retornar ao país, para reorganizar o Departamento de 

Fisiologia e Farmacodinâmica, junto com Tito Cavalcanti.

Haity foi fundador da International Society of Toxicology e da Sociedade de Biologia 

do Brasil; é membro da Academia Brasileira de Ciências, da Academia de Ciências de 

Nova Yorque, da Federação Mundial de Trabalhadores Científicos, da Associação 

Venezuelana para o Progresso da Ciência e da Associação para Criação do Parlamento 

Mundial.

Seus últimos trabalhos versaram sobre uma glicoproteína isolada de gambá, que tem 

atividade protetora contra o veneno de cobras Bothrops - jararaca. Haity faleceu em 

julho de 1998.

5- Herman Lent

Foto: Acervo COC

Carioca, Herman Lent nasceu em 1911. Aos 23 anos, formou-se pela Faculdade 

Nacional de Medicina do Rio de Janeiro. Em 1933, era contratado para os quadros do 

Instituto como estagiário de Lauro Travassos. No Instituto Oswaldo Cruz, trabalhou 

durante 49 anos, onde exerceu os cargos de Pesquisador, Professor, Chefe da Secção de 

Entomologia (estudo dos insetos). Entre 1961 e 1964, chefiou a Divisão de Zoologia. 

No início, publicou vários trabalhos em Helmintologia, mas, posteriormente, por 
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influências de Arthur Neiva, voltou-se para a Entomologia, especializando-se em 

barbeiros. Foi Lent quem implantou, em 1935, em Manguinhos, a criação de barbeiros.

Herman Lent foi professor do Colégio Pedro II, da Universidade do Distrito Federal, da 

Escola de Medicina e Cirurgia, de Cursos de Saúde Pública do Ministério da Saúde, 

Professor conferencista do CNPq, e da Pós-Graduação das Universidades de Assunção, 

Bahia, Paraná e Rio de Janeiro, entre outros. Foi editor da “Revista Brasileira de 

Biologia” e das “Memórias do Instituto Oswaldo Cruz”, membro do Conselho Editorial 

da “Revista Biotrópica” publicada nos Estados Unidos (1969-1975) e Chefe da Seção 

de História Natural da grande “Enciclopédia Delta Larousse” (1970).

Com a cassação política, Lent foi para a Universidade de Los Andes, em Mérida, 

Venezuela, e foi Pesquisador Associado do Museu Americano de História Natural de 

Nova Iorque. Em 1950, recebeu diploma e medalha comemorativa pelos 50 anos do 

Instituto Oswaldo Cruz; medalha comemorativa pelo cinqüentenário da descoberta da 

doença de Chagas (1959); medalha Pirajá da Silva, comemorativa do cinquentenário da 

identificação do Schistosoma mansoni; em 1972, recebeu o prêmio Costa Lima de 

Entomologia, da Academia Brasileira de Ciências, entre vários outros. Ingressou na 

Universidade Santa Úrsula em 1976, onde foi decano do Centro de Ciências Biológicas.

Lent foi fundador das sociedades Brasileiras de Zoologia, Microbiologia e da Brasileira 

para o Progresso da Ciência (SBPC); foi membro da Sociedade Americana de 

Parasitologistas, das Sociedades Chilenas de História Natural e de Entomologia, da 

Academia de Zoologia de Agra, na Índia, da Federação Latino-Americana de 

Parasitologia e da Association of Tropical Biology.

6- Hugo de Sousa Lopes

Foto: Acervo COC
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Nascido em 5 de janeiro de 1909, no Rio de Janeiro, Hugo de Souza Lopes formou-se 

em Veterinária pela Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária em 1933. 

Dois anos antes já entrara para Manguinhos como estagiário voluntário e gratuito. Em 

1934, foi aprovado em concurso como Professor Catedrático da Escola Nacional de 

Veterinária, da Universidade Rural. Em 1964, foi cassado em Manguinhos e na Rural, 

mas continuou como Professor Conferencista do Conselho Nacional de Pesquisa, cargo 

em que se manteve até 1970.

Dedicou sua pesquisa científica ao estudo de uma única família de insetos: as moscas 

Sarcophagidae, cujas larvas parasitam animais. Com mais de 200 trabalhos nessa área,

tornou-se um dos maiores especialistas mundiais. Hugo foi professor da Universidade 

Santa Úrsula, onde foi Chefe do Departamento de Biologia Geral e membro da 

Academia Brasileira de Ciências, onde recebeu o prêmio Costa Lima.

7- Masao Goto

Foto: Acervo COC

Carioca, Masao Goto nasceu a 11 de fevereiro de 1919. Formou-se em Medicina na 

Universidade do Brasil, onde lecionou na Escola de Enfermagem Ana Neri e na 

Faculdade de Farmácia e Bioquímica. Goto ainda formou-se no Curso de Aplicação do 

IOC e, em 1944, foi contratado para trabalhar em Manguinhos, após aprovação em 

concurso. No Instituto, foi Pesquisador, Professor e Chefe da Secção de Micologia 

(estudo dos fungos). Colaborador de Arêa-Leão, Goto também se dedicou ao estudo das 

micoses sistemáticas e superficiais, das doenças causadas por fungos, entre as quais vale 

ressaltar, parcoccidioidomicoses, blastomicoses, queloideana, tokelau e ptiríase.

No Hospital Evandro Chagas, Masao Goto tinha uma clientela cativa que o procurava 

para se consultar em uma das suas especialidades: micologia, alergia ou imunologia

clínica. Em 1970, quando foi cassado, Goto desenvolvia, junto com Moacyr Vaz de 
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Andrade e Arêa-Leão, pesquisas sobre a ação antitumor de substâncias produzidas por 

fungos.

Goto foi membro de inúmeras sociedades, entre as quais, a Latino-Americana de 

Alergia e Imunopatologia, a SBPC, a de Patologia Clínica, de Alergia e Imunopatologia 

e a de Microbiologia do Brasil.

Logo após a reintegração, Goto faleceu.

8- Moacyr Vaz de Andrade

Foto: Acervo COC

Moacyr Vaz de Andrade nasceu a 20 de março de 1920, no Rio de Janeiro. Formou-se 

Bacharel em Química pela Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, 

atual Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), doutorando-se pela mesma 

universidade, em 1951.

Aluno do Curso de Aplicação do Instituto Oswaldo Cruz (IOC), foi contratado, em 

1943, ao ser aprovado em Concurso para Químico Analista. Em Manguinhos, Moacyr 

Vaz de Andrade foi Professor e Pesquisador da Seção de Micologia, onde se dedicou a 

investigações em Química e Terapêutica de Fungos. Representou o IOC na Comissão de 

Biofarmácia do Serviço Nacional de Fiscalização de Medicina e Farmácia do Ministério 

da Saúde.

Professor de Química em diversas escolas de segundo grau do Rio de Janeiro, lecionou 

também no curso de Pós-Graduação da Faculdade Nacional de Farmácia da 

Universidade do Brasil.

Em 1970, vinha desenvolvendo pesquisas sobre a atividade antitumor de substâncias 

produzidas por fungos, quando teve seus direitos políticos cassados e foi aposentado 

compulsoriamente pelo Ato Institucional nº 5 (AI-5). Devido a esse fato, foi obrigado a 

interromper suas investigações, ficando praticamente desempregado durante dois anos e 

meio.
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A partir de 1973, passou a trabalhar para a iniciativa privada, chefiando o controle de 

qualidade de produtos farmacêuticos, alimentícios e dietéticos.

Moacyr Vaz de Andrade é membro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 

(SBPC), da Associação Brasileira de Química e das Sociedades de Micopatologia 

Médica e Veterinária e de Biologia do Rio de Janeiro.

Em 1986, foi reintegrado ao quadro de pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz 

(Fiocruz), voltando a trabalhar no Departamento de Micologia, do qual se afastou em 

1997 por problemas de saúde.

9 - Sebastião José de Oliveira

Foto: Arquivo COC

Sebastião José de Oliveira nasceu no bairro de Cascadura, na cidade do Rio de Janeiro, 

em 3 de novembro de 1918. Em 1941, diplomou-se em Medicina Veterinária pela 

Escola Nacional de Veterinária, sede da Praia Vermelha e Maracanã (atual Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro).

Foi discípulo de Hugo de Souza Lopes, que substituiu Lauro Travassos na cadeira de 

Zoologia Médica e Parasitologia, na Escola Nacional de Veterinária e, através do qual,

chegou ao Instituto Oswaldo Cruz, em 1939, como estagiário sem remuneração da 

“Secção de Helmintologia”, chefiada por Lauro Pereira Travassos. Esta, porém, não era 

a primeira vez que Sebastião José de Oliveira atravessava os portões de Manguinhos. 

Anos antes, já havia tido esta experiência, quando, por ser aficcionado por aviação, 

esteve no Museu de Anatomia Patológica, no 3º andar do Castelo Mourisco, para ver a 

perna do aviador italiano Del Plete, que havia morrido quando o avião Savoia-

Marchetti, que pilotova, caiu na Baía de Guanabara, na altura da Ilha do Governador, 

durante um voo de demonstração. Para tal feito, teve a companhia de seu primo Edgard 
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do Espírito Santo, que, assim como outros dois de seus primos, João do Espírito Santo e 

Francisco Gomes, o Chico Trombone, eram serventes no Instituto Oswaldo Cruz.

Na antiga “Secção de Helmintologia”, além de Lauro Pereira Travasssos, pôde trabalhar 

ao lado de pesquisadores como Herman Lent, João Ferreira Teixeira de Freitas, 

Domingos Arthur Machado Filho, Manoel Cavalcanti Proença, Romualdo Ferreira 

D’Almeida, Hugo de Sousa Lopes e, ainda, com o Fotógrafo e Técnico Mário Ventel, 

Técnicos Antonio Nobre, José de Carvalho e outros auxiliares.

Inicialmente, Hugo de Souza Lopes o orientou para o estudo de moscas da família 

Cruziidae (Acaliptrata). O estagiário Sebastião José de Oliveira já trazia consigo uma 

paixão: a família Chironomidae, díptero pouco estudado na época, e que trazia como 

lembrança de sua infância, quando brincava com os “bichinhos vermelhos”, no quintal 

de sua casa e que, anos mais tarde, descobriu tratar-se das larvas de Chironomidae. Mas, 

como bom estagiário, estudou não só a família Cruziidae, mas também outras, o que fez 

com que, ainda em 1941, publicasse seu primeiro trabalho “Sobre Ophyra aenescens

(Wiedemann, 1830) (Diptera, Anthomyidae)”. Feito isto, Souza Lopes quis encaminhá-

lo para estudar taxonomia e biologia de Culicidae (Insecta: Diptera) com Gustavo 

Mendes de Oliveira Castro, o que não se concretizou, porém, seu autodidatismo acabou 

por fazê-lo encontrar-se com John Lane, do Instituto de Higiene de São Paulo e Nelson 

Cerqueira, que trabalhavam para a Fundação Rockefeller.

Em 1940, Neiva, Travassos e Souza Lopes pleitearam para ele uma vaga como 

Entomologista no Serviço de Malária da Baixada Fluminense, cujo Laboratório de 

Entomologia era chefiado por Gilberto de Freitas. Nesse laboratório, conheceu Pedro 

Wygozinski, do qual se tornou amigo e com o qual veio a publicar trabalhos

posteriormente.

Em 1942, por indicação também de Neiva, Travassos e Souza Lopes, foi convidado por 

César Pinto para integrar o Serviço de Doenças Parasitárias, do Departamento Nacional 

de Estradas e Rodagem, que estava construindo a primeira rodovia Rio-Bahia, com sede 

na cidade de Figueira do Rio Doce, que, no ano seguinte, teve seu nome mudado para 

Governador Valadares. Dias antes de sua partida para Figueira do Rio Doce, pôde ter 

uma experiência inesquecível, que foi ter sua armadilha de Shannon fabricada por Lauro 

Travassos.

Retornou no final de 1943 e, em 1944, foi trabalhar na Companhia de Anelinas e 

Produtos Químicos Geigy do Brasil Sociedade Anônima, fazendo experiências com 

DDT, sobre as quais publicou trabalho com Herman Lent e Isaac Moutsaché.

Durante todo esse tempo, permaneceu como estagiário sem remuneração do Instituto 

Oswaldo Cruz, até ser contratado. Grande parte do acervo da Coleção Entomológica do 

Instituto Oswaldo Cruz foi constituída a partir das excursões realizadas por Lauro 

Travassos, que inicialmente foram incentivadas e apoiadas pelo Major Moacir 
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Alvarenga. Das oito excursões realizadas, Sebastião José de Oliveira participou de 

quatro e, mencionando-se apenas a primeira excursão, foram coletados 200 mil 

exemplares de Coleoptera. É muito comum encontrar exemplares do acervo da Coleção 

Entomológica com rótulos como “Travassos/Oliveira/Adão” ou 

“Travassos/Oliveira/Pearson”. “Adão” era Manoel Adão, assistente de Isaac Moutsaché 

e “Pearson”.

Autor de 95 trabalhos, envolvendo as áreas científicas e de divulgação, bem como 

comentários sobre livros de ciência e de contribuições a trabalhos de outros 

pesquisadores, Sebastião é pioneiro nos estudos de Chironomidae.

Responsável pela descrição de vários insetos novos para a ciência. Dentre estes, os 

gêneros Lopescladius, Brasixenos, Corytibacladius e Laurotanypus e 70 espécies novas. 

Um gênero Oliveiriella e 10 espécies de insetos, descritos por outros pesquisadores, 

receberam o nome oliveirai, em homenagem à sua contribuição à ciência.

Agraciado pelo Governo do Estado, em 1985, com o Prêmio Estácio de Sá (Ciência) e 

pela Associação Nacional de Defesa dos Direitos do Negro, 1988, com o Prêmio Zumbi 

e, em 1995, recebeu a Medalha Tiradentes da Assembléia Legislativa do Estado do Rio 

de Janeiro.

Eleito em 1993 para Academia Brasileira de Medicina Veterinária, para a cadeira que 

tem como Patrono o Prof. Hugo de Souza Lopes.

Em 1998, com 80 anos, defendeu a tese “Contribuição ao conhecimento dos 

Chironomidae marinhos (Insecta, Diptera) do litoral brasileiro”, com a qual obteve o 

grau de Doutor em Ciências (Entomologia) no Curso de Pós-Graduação em Biologia 

Parasitária do Instituto Oswaldo Cruz.

Morreu em 16 de abril de 2005, aos 87 anos, de infecção pulmonar, após cirurgia 

cardíaca.

10- Tito Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti

Foto: Acervo COC
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Paulista de Taquaritinga, Tito Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti nasceu em 2 de 

junho de 1905.

Em 1931, doutorou-se em Medicina pela Universidade de São Paulo. Foi docente 

aprovado em concurso dessa entidade e aprovado em 1939 para o cargo de Professor da 

Faculdade de Odontologia da Universidade do Brasil. Nesse ano, entrou para 

Manguinhos, onde foi Chefe da Divisão de Fisiologia. Paralelamente, lecionou no 

Departamento Nacional de Saúde e nas Faculdades de Ciências Médicas e de Medicina 

da Universidade do Brasil. Tito foi Diretor do Setor de Pesquisas Biológicas (1955 e 

1957-58) do Conselho Nacional de Pesquisa e Diretor do Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia (Inpa), 1955-56 e 1958-59. Em 1959, retornou a Manguinhos, 

onde ocupou o cargo de Diretor do Instituto Oswaldo Cruz. Voltou ainda para a chefia 

da Divisão de Fisiologia, em 1961, cargo do qual foi exonerado em 1964, durante o 

“Massacre de Manguinhos”.

Tito ainda foi Consultor Científico do Inpa, membro do Conselho Científico do CNPq, 

da Comissão Nacional de Assistência Técnica do Ministério das Relações Exteriores e 

membro da Academia Brasileira de Ciências e fundador da Sociedade Brasileira de 

Fisiologia. Foi agraciado com o Prêmio da Sociedade de Medicina e Cirurgia de São 

Paulo por seus estudos sobre águas minerais. Em 1958, recebeu a Medalha de Mérito D. 

João VI por serviços prestados às pesquisas do Jardim Botânico.

Na época da cassação, Tito tinha 74 anos e acabou aposentando-se, retomando seus 

trabalhos com a volta dos cassados em 1986.

11- Perfil de Oswaldo Gonçalves Cruz
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Oswaldo Cruz. Foto: Acervo COC

Filho do médico Bento Gonçalves Cruz e de Amália Taborda de Bulhões, Oswaldo 

Gonçalves Cruz nasceu em 1872 e viveu em sua cidade natal, São Luís do Paraitinga até 

1877, quando seu pai se transferiu para o Rio de Janeiro.

Aos 15 anos, ingressou na Faculdade de Medicina e, antes de concluir o curso, já 

publicara dois artigos sobre microbiologia na Revista Brasil Médico. Em 1892, formou-

se Doutor em Medicina com a tese “A veiculação pelas águas”.

Cruz embarcou em 1896 para o Instituto Pasteur de Paris, que reunia os grandes nomes 

da ciência da época e onde foi especializar-se em Bacteriologia.

Mesa de trabalho de Oswaldo Cruz em sua residência. Foto: Acervo COC

Ao regressar da Europa, Oswaldo Cruz encontrou o porto de Santos assolado por 

violenta epidemia de peste bubônica e logo se engajou no combate à doença. Para 

fabricar o soro antipestoso, foi criado, a 25 de maio de 1900, o Instituto Soroterápico 

Federal, instalado na antiga Fazenda de Manguinhos. Na Direção Geral, o Barão de 

Pedro Affonso, na Direção Técnica, o jovem bacteriologista Oswaldo Cruz.
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Microscópio de Oswaldo Cruz. Foto: Acervo COC

Em 1902, Cruz assumiu a direção do novo Instituto, que ampliou suas atividades, 

dedicando-se também à pesquisa básica e aplicada e à formação de recursos humanos. 

No ano seguinte, foi nomeado Diretor-Geral de Saúde Pública e utilizou o Instituto 

como base de suas campanhas de saneamento. Em pouco tempo conseguiu debelar a 

peste bubônica através do extermínio dos ratos, cujas pulgas transmitiam a doença.

Oswaldo Cruz no microscópio. Foto: Acervo COC

Laboratório de Oswaldo Cruz. Foto: Acervo COC



105

O combate à febre amarela apresentou vários problemas. A maior parte dos médicos e 

da população acreditava que a doença era transmitida pelo contato com as roupas, o 

suor, o sangue e outras secreções de doentes. Oswaldo Cruz, porém, era adepto da teoria 

de que o transmissor da doença era um mosquito.

Assim, suspendeu as desinfecções, o método tradicional, e criou a polícia sanitária e as 

Brigadas Mata-Mosquitos, que percorriam as casas e as ruas, eliminando os focos de 

insetos e evitando as águas estagnadas, onde se desenvolviam as larvas de mosquitos. 

Sua atuação provocou violenta reação popular.

Em 1904, a oposição a Oswaldo Cruz atingiu o seu ápice. Com o recrudescimento dos 

surtos de varíola, o sanitarista tentou promover a vacinação em massa da população. Os 

jornais lançaram violenta campanha contra a medida. O Congresso protestou e foi 

organizada uma Liga contra a Vacinação Obrigatória. No dia 13 de novembro estourou 

a rebelião popular, e no dia 14, a Escola Militar da Praia Vermelha se levantou. O 

Governo derrotou a rebelião, mas suspendeu a obrigatoriedade da vacina. Contudo, ele 

acabou vencendo a batalha: em 1907 a febre amarela estava erradicada do Rio de 

Janeiro. Nesse ano também recebeu a medalha de ouro no XIV Congresso Internacional 

de Higiene e Demografia de Berlim.

Em 1909, deixou a Diretoria Geral de Saúde Pública e passou a dedicar-se 

exclusivamente ao Instituto que agora tinha o seu nome.

Em 1913, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Em 1915, por motivos de 

saúde, abandonou a direção do Instituto Oswaldo Cruz e mudou-se para Petrópolis. 

Ainda foi eleito Prefeito da cidade, cujo projeto político englobava um plano de 

urbanização que não viu implantado, pois faleceu em fevereiro de 1917, aos 44 anos, 

sofrendo de crises de insuficiência renal.

Enterro de Oswaldo Cruz. Foto: Acervo COC

Oswaldo Cruz era um crente: fé eterna na ciência. Seu lema de vida era: poder - querer -

saber - esperar. Estas palavras compunham seu monograma, dispostas em forma 

circular, mas jamais explicou a preferência por elas. Os passos de sua carreira, porém, 

foram idênticos, edificados na modéstia e na ação, no dever e no trabalho, no estudo e 

no amor do homem, disse Clementino Fraga.
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Busto de Oswaldo Cruz à frente do Castelo da Fiocruz. Foto: Acervo COC
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Entrevistas

José Jurberg

Entrevista realizada através de e-mail, em 16/07/09 e 27/08/09.

Perfil Lattes: Graduação pela Faculdade de Farmácia e Odontologia do Estado do 

Rio de Janeiro (1960), Mestrado pela Universidade Federal do Rio de 

Janeiro/Museu Nacional (1978) e Doutorado em Medicina Veterinária 

(Parasitologia Veterinária) pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

(1996). Atualmente, é Pesquisador Titular da Fundação Oswaldo Cruz. Tem 

experiência na área de Zoologia, com ênfase em Morfologia dos Grupos Recentes, 

atuando principalmente nos seguintes temas: triatomineos, doenca de chagas, 

taxonomia, biologia - triatomineos e morfologia.

- O senhor é pesquisador desde quando na Fiocruz? Já estava na Fundação na época do 

golpe militar?

- Sou Pesquisador/Professor no Instituto Oswaldo Cruz desde 1960, portanto há 49 

anos, vivenciei o período pré-revolucionário, revolucionário e pós-revolucionário, no

Instituto Oswaldo Cruz.

- Qual sua situação atual no IOC/Fiocruz?

- Estou como Chefe do Laboratório Nacional e Internacional de Referência em 

Taxonomia de Triatomineos com gratificação de DAS pelo cargo, pois estou 

aposentado há três anos por idade. Acabo de ser eleito para integrar o Comitê de 

Assessor do CNPq.

- Foi cassado ou sofreu alguma sanção ao seu trabalho no período militar?

- Dentre outros, em 1964, o regime militar abriu um inquérito visando descobrir os 

comunistas que trabalhavam na Fundação. Fui indiciado num inquérito juntamente com 

os outros cientistas para depor na seção de segurança do Ministério da Saúde -

originado no CENIMAR (Centro de Informações da Marinha), fomos convocados os 12 

ou 13 Pesquisadores no mesmo dia para depor. De oito horas da manhã até as 17 horas, 

hora em que fui arguido, ficamos todos em uma pequena sala aguardando sermos

convocados. Os depoimentos dos que me antecederam variavam de tempo, podiam ser 

de minutos a horas.
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Passando algum tempo, em 1º de abril de 1970, saiu publicado no Diário Oficial a 

cassação dos direitos políticos de dez dos pesquisadores inquiridos. Segundo soube 

mais tarde, eu não fui cassado por ser “recuperável”.

Minhas pesquisas foram interrompidas, pois fui proibido de continuar minha linha de 

pesquisa que era em colaboração com um dos cassados, meu orientador, Herman Lent.

- O senhor publicou artigos com o Dr. Herman Lent e com o Dr. Sebastião Oliveira. 

Como era trabalhar com eles?

- Desde que entrei no Instituto até a época da cassação meus trabalhos em colaboração 

com Herman Lent eram com os vetores da doença de Chagas. A especialidade do Dr. 

Sebastião era em Díptera, assunto que não tinha a ver com meus interesses. Por alguns 

anos não publicamos, eu e o Dr. Herman, nenhum artigo, pois fui ameaçado de 

transferência caso publicasse com um dos cassados.

      

- O senhor conheceu ou trabalhou com mais algum dos dez cassados?

- Sim, com o Dr. Hugo de Souza Lopes, que foi meu orientador para o 1º artigo que 

publiquei.

Trabalhei com o Dr. Herman Lent por mais de quarenta anos, na época da cassação, Dr. 

Herman foi para a Venezuela, E.U.A e uma parte do tempo ficou lecionando na 

Universidade Santa Úrsula, pois foi a única Instituição que teve coragem de receber os 

cassados de Manguinhos, pois eles estavam proibidos de lecionar ou trabalhar em 

órgãos públicos.

No período da Cassação e da proibição eu e o Dr. Lent produzimos inúmeros trabalhos, 

cada um fazia sua parte separadamente, eu no Instituto e ele em casa, e depois nos 

laboratórios da Universidade Santa Úrsula. Quando a revolução permitiu, publicamos 

todos os artigos.

Conhecia todos os cassados, pois era comum nos encontrarmos no refeitório na hora do 

almoço, com alguns tinha apenas uma breve referência; com outros era através de uma 

convivência mais contínua, pois frequentavam o Laboratório do Dr. Lent, que era editor 

das Memórias do IOC e da Revista Brasileira de Biologia.

- Poderia informar-me algumas características pessoais do Dr. Lent? Como era trabalhar 

com ele?

- Dr. Herman era uma pessoa extremamente rigorosa no que dizia respeito ao trabalho 

na Instituição, a Seção de Entomologia, chefiada por ele, ocupou o segundo andar do 

Castelo Mourisco e trabalhavam na seção poucos pesquisadores para o acervo existente;

na época calculava-se existir em torno de um milhão de exemplares e só cinco 

pesquisadores estavam em atividade - Herman Lent, Ângelo Moreira da Costa Lima, 
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Hugo de Souza Lopes e José Jurberg, que orientavam alguns estagiários. Fora do 

Instituto, quando íamos a Congresso, Dr. Lent era totalmente diferente, batíamos 

grandes papos a respeito dos mais variados assuntos.

- Qual o maior prejuízo que o IOC sofreu com o golpe?

- O Instituto Oswaldo Cruz sofreu um enorme prejuízo em todos os sentidos, além da 

saída da elite dos pesquisadores por causa da cassação, inúmeros pesquisadores pediram 

transferência para outras instituições por falta de condições de trabalho, outros por não 

acreditarem no regime de trabalho que estava sendo implantado através da Fundação 

(CLT). O quadro de pesquisadores foi reduzido a um número insignificante, com várias 

linhas de pesquisa interrompidas, pois todos os seus integrantes se foram.

- Em sua opinião, por que aquele grupo foi cassado? Eles tinham alguma ligação com 

partidos políticos?

- O grupo foi cassado por inveja profissional, inveja das lideranças culturais e 

transferidas para motivações políticas, alguns estavam ou estiveram filiados a partidos 

políticos, mas nunca ficou provado que tinham atividades políticas no ambiente de 

trabalho. Anos mais tarde, todos foram reintegrados aos seus cargos na Fiocruz, através 

de uma postura do novo Presidente que assumia, Dr. Sergio Arouca. Fui um dos 

responsáveis pelo retorno dos cassados a Manguinhos e fui homenageado no dia de 

reintegração com uma placa em reconhecimento ao fato.

Mais tarde, trabalhei com o Dr. Arouca, pois fui escolhido pelo Conselho Deliberativo 

do IOC para ser secretário do Conselho Técnico Científico da Fiocruz, cargo que ocupei 

por toda a administração do professor Arouca.

- O senhor saberia informar quais cassados estavam filiados a partidos políticos? Qual 

partido?

- Alguns dos cassados confirmaram nos Inquéritos do IOC e do CENIMAR suas 

tendências políticas, o diretor do IOC queria provar que existiam células políticas no 

Instituto Oswaldo Cruz.

- Eles formavam um grupo ideologicamente identificado? Não haviam grupos 

ideologicamente formados, cada pesquisador tinha suas tendências políticas?

Quando houve as cassações, a instituição reagiu de que forma? Qual foi a reação de 

outros pesquisadores?

- A instituição nem os pesquisadores se manifestaram abertamente para defender os 

cassados.
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- O senhor disse que os pesquisadores e a instituição não se manifestaram abertamente 

para defender os cassados. E dentro da própria instituição?

- Ninguém no Instituto Oswaldo Cruz se manifestou a favor dos cassados, a pressão era 

muito grande e o medo, maior ainda.

- E as outras entidades, como a SBPC e a Academia de Ciência se manifestaram?

- Não me recordo.

- O senhor tem mais detalhes sobre a acolhida da Universidade Santa Úrsula aos 

cassados? Não havia medo de receber os cassados nos quadros do corpo docente?

- A Universidade Santa Úrsula é uma universidade particular e a madre Maria de Fátima 

Maron Ramos, responsável pela instituição, assumiu todos os riscos em receber os 

pesquisadores cassados, apesar da proibição do governo de que os cassados não 

poderiam exercer nenhuma atividade. Dr. Herman esteve na Venezuela, dando aulas e 

depois foi para Nova York, a convite do American Museum of Natural Hystory, onde 

acabou publicando seu célebre livro sobre barbeiros, em que trabalhou por 40 anos no 

IOC, dando os méritos para o Americam Museum.

Roberto Lent

Entrevista realizada através de e-mail, em 24/07/09 e 08/09/09,

Perfil Lattes: Possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (1972), Mstrado em Ciências Biológicas (Biofísica) pela Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (1973), Doutorado em Ciências Biológicas (Biofísica) 

pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1978), e Pós-Doutorado no 

Massachusetts Institute of Technology (1979-82). É Professor Titular da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, atualmente Diretor do Instituto de 

Ciências Biomédicas. É membro titular da Academia Brasileira de Ciências, 

membro do Conselho Técnico-Científico da CAPES - Ensino Básico, Diretor 

Adjunto do Instituto Ciência Hoje e membro do Conselho Nacional da SBPC. 

Chefia o Laboratório de Neuroplasticidade do Instituto de Ciências Biomédicas. 

Atua na área de Morfologia, com ênfase em Neuroembriologia, desenvolvendo as 

seguintes linhas de pesquisa: desenvolvimento e plasticidade do córtex e 

comissuras cerebrais, quantificação de estruturas cerebrais de diferentes espécies e 

estudos do córtex cerebral humano. Atua também em Divulgação Científica para 

adultos e crianças, com livros publicados para ambos. Escreve regularmente para 

a revista Ciência Hoje On Line e outros veículos.
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- Como repercutiu na sua família a cassação do Dr. Herman Lent, seu pai? Foi uma 

surpresa cassar um cientista?

- Já havia um clima de animosidade desde o golpe militar de 1964, e uma crescente 

hostilidade do grupo de Rocha Lagoa, que foi diretor do IOC, contra meu pai e outros 

pesquisadores. Quando ele se tornou Ministro da Saúde, imaginamos que algo viria, 

mas nunca poderíamos supor que se tratasse de medida tão violenta e arbitrária - a 

cassação de direitos políticos.

- O senhor tinha qual idade naquele momento?

- Vinte anos. Estava na Faculdade de Medicina.

- Qual o impacto desse fato na produção científica do Dr. Herman?

- Certamente houve uma interrupção de tudo durante alguns anos, inclusive porque meu 

pai ficou sem emprego, e proibido de obtê-lo em qualquer órgão que recebesse recursos 

públicos. Teve que fazer trabalhos editoriais e de revisão tipográfica para sustentar a 

família. Depois de algum tempo, foi possível trabalhar novamente, em colaboração com 

ex-alunos que permaneceram na Fiocruz (José Jurberg, por exemplo), e outros, que se 

transferiram para outras instituições.

- Ele ficou abalado com o fato, sofreu muito, como reagiu?

- O sofrimento foi grande, devido à injustiça e à inverdade das acusações.

- Mudaram-se para outro país? Ou somente seu pai desenvolveu trabalhos na 

Venezuela?

- Meu pai mudou-se com minha mãe para a Venezuela, onde passou 2-3 anos, e depois

para Nova Iorque, onde ficou durante 1 ano no American Museum of Natural History. 

Eu e minha irmã permanecemos no Brasil.

- E o senhor também sofreu repressão da ditadura?

- Sim, eu era membro do Partido Comunista brasileiro, e Diretor do Centro Acadêmico 

Carlos Chagas, da Faculdade Nacional de Medicina, quando o AI-5 foi decretado em 

dezembro 1968. No ano seguinte, fui preso pela Marinha, na Ilha das Flores, onde 

permaneci durante 2 meses.

- Qual a área em que trabalha? Há quanto tempo?

- Trabalho em Neurociência desde o segundo ano de medicina. Fiz minha iniciação 

científica, Mestrado e Doutorado no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da 
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UFRJ, onde fui contratado Professor em 1975. Em 1992, transferi-me para o Instituto de 

Ciências Biomédicas, onde estou até hoje.

José Goldemberg

Entrevista realizada por telefone, em 10/09/09.

Professor, Físico e Político brasileiro, membro da Academia Brasileira de Ciências. 

Foi reitor da Universidade de São Paulo (1986-1990) e Presidente da Sociedade 

Brasileira de Física, de 1975 a 1979. No governo federal, foi Secretário da Ciência e 

Tecnologia (1990-1991),  Ministro da Educação (1991 - 1992) e Secretário do Meio 

Ambiente (março a julho de 1992), durante o governo de Fernando Collor de 

Mello. Desde 2002, é Secretário do Meio Ambiente do Governo do Estado de São 

Paulo.

- Qual o cargo o senhor ocupava no período do AI-5?

- Era Presidente da Sociedade Brasileira de Física, extremamente atuante nesse período.

- E na SBPC qual período esteve como presidente?

- De 1979 a 1981.

- A SBPC se manifestou contra o regime ditatorial naquele momento?

- Em 64, a SBPC se manifestava contra a revolução e o método que o governo 

empregava, aposentando compulsoriamente os pesquisadores das universidades e das 

instituições de ciência. A SBPC considerava que aquela política empobrecia a ciência e 

sempre se manifestou contra a emigração forçada dos cientistas para outros países, de 

onde, inclusive, muitos não voltaram.

  

- E a questão Estado versus ciência? 

- Na Fiocruz o grupo dos cassados defendia que a instituição deveria concentrar-se na 

pesquisa dita pura, e o Governo visava mais a produção de vacinas, por exemplo. O 

regime militar não era monolítico, havia várias tendências. A Finep foi criada naquele 

período e foi de extrema importância. Havia, sim, muitos cientistas de esquerda, críticos 

do sistema. Essa é uma tradição na área da ciência. Galileu é um exemplo histórico, com 

seus ideais revolucionários.

O Governo ficou dividido entre o desenvolvimento científico e tecnológico e ao mesmo 

tempo perseguir os ditos subversivos. A decisão não era fácil. A SBPC não entrou nesse 

jogo e entendeu que era preciso defender a ciência e a tecnologia, e que as atitudes 

repressivas desencorajavam os jovens. Hoje a Finep virou uma máquina burocrática.
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Mas dizer que os militares destruíram o sistema científico e tecnológico não é verdade, 

como aconteceu na Argentina. Os cientistas no Brasil eram benquistos. Mas o governo 

no Brasil poderia ter tido mais paciência, porque os cientistas não eram guerrilheiros. 

Essa idéia era equivocada, porque eles não eram contra o país. E acabaram sendo 

reintegrados com a anistia, em 1985/86, época em que eu era reitor da USP.

Paulo Ernani Gadelha Vieira

Entrevista realizada através de e-mail, em 03/09/2010.

Perfil Lattes: Presidente da Fundação Oswaldo Cruz, possui graduação em 

Medicina pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, especialização em 

Medicina do Trabalho pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Mestrado 

em Medicina Social pelo Instituto de Medicina Social, Doutorado em Saúde 

Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública (1995) e residência-médica pela 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

- O senhor está desde quando na Fiocruz? Já estava na Fundação na época do golpe 
militar? 
- Desde 1985. Não estava na Fiocruz na época do golpe militar.

- Conheceu ou trabalhou com algum dos dez cassados?
- Não trabalhei diretamente com eles. Conheci os cassados e entrevistei alguns deles 
para o acervo da Casa de Oswaldo Cruz, projeto memória dos Cassados de Manguinhos. 
Haity Moussatché, Fernando Ubatuba, Herman Lent, Augusto Cid Perissé, Sebastião de 
Oliveira.

- Como avalia a forma como a instituição reagiu perante a cassação dos pesquisadores?
- Houve dois tipos de reação: uma do grupo que propunha que a instituição 
desenvolvesse pesquisa acadêmica e que teve seus expoentes cassados e 
foi desarticulado. Outra, do grupo que defendia que a instituição deveria fazer vacinas, 
fármacos e dar soluções rápidas para os problemas de saúde pública que surgissem, e 
que foi reforçado pelas cassações e saiu vitorioso.

- Como se processou a criação da Casa de Oswaldo Cruz? E a organização da memória 
da instituição?
- A Casa de Oswaldo Cruz foi criada por iniciativa da presidência da Fiocruz pelo ato da 
Presidência nº 221, de 19 de novembro de 1985, com a missão de coordenar e 
desenvolver atividades de recuperação da memória e da história da Fiocruz, da Saúde 
Pública e da Ciência no Brasil. Criar uma política de preservação documental em 
âmbito institucional, estabelecer um plano diretor para o melhor aproveitamento do 
complexo arquitetônico histórico – constituído pelo Pavilhão Mourisco, pela Cavalariça 
e pelo Prédio do Relógio – e do campus de Manguinhos, além de desenvolver atividades 
de animação científica e cultural.
Com esse objetivo, a COC, que foi transformada em Unidade Técnico-científica em 
1986, se organizou da seguinte forma: Departamento de Pesquisa Histórica, 
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Departamento de Arquivo e Documentação, Departamento de Museu, Departamento de 
Patrimônio Histórico e um núcleo Editorial. Ao DAD coube recolher e organizar a 
documentação existente em inúmeros depósitos da Instituição, além de receber um 
grande acervo de fotos - negativos em vidro – que documentavam os primórdios do 
Instituto de Manguinhos.

- Como foi o período de reintegração dos cassados ao tempo do Dr. Arouca?
- Os cassados de Manguinhos foram reintegrados por iniciativa da presidência da 
Fiocruz, Arouca negociou vagas excepcionais para readmissão dos profissionais que 
aceitaram voltar aos quadros da Fiocruz.
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Fotos

Pavilhão Mourisco em fase de construção. RJ, 1907. Imagem 
do acervo de negativos de vidro da COC

Oswaldo Cruz, o segundo 
à esquerda, e outros 
cientistas chegando a 
Manguinhos, Rio de 
Janeiro, entre 1908 e 
1909. Acervo COC

Hospital Evandro Chagas. Acervo COC
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Pavilhão do Relógio 
(prédio mais baixo). Sede 
da Casa de Oswaldo 
Cruz. Acervo COC

Campanha de 
erradicação da febre 
amarela. Acervo COC

Revolta da Vacina. Acervo COC
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Cientistas do Instituto Oswaldo Cruz, 1908. Sentados, em frente à 
Casa de Chá, da esquerda para a direita: Alcides Godoy, José 
Gomes de Faria, Antônio Cardoso Fontes, Max Hartmann, 
Oswaldo Cruz, Stanislas von Prowazek, Adolpho Lutz. Em pé: 
Carlos Chagas, Henrique da Rocha Lima, Henrique Aragão e 
Arthur Neiva. Acervo COC

Momento de inauguração do 
Pavilhão de Microbiologia e 
Imunologia do IOC, atual Pavilhão 
Rocha Lima, em 15/02/1967. Da 
esq. para a dir.: Rocha Lagoa 
(Diretor do IOC), Castelo Branco 
(Presidente da República), 
Augusto Radmaker (Ministro da 
Marinha) e Raymundo de Brito 
(Ministro da Saúde). Acervo COC
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Arquivo pessoal

Charge de Henfil. Arquivo pessoal

Cerimônia de reintegração dos 
cassados da Fiocruz. Acervo COC
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Sérgio Arouca. Acervo COC

Foto extraída da Revista História Ciências Saúde - Manguinhos


