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GESTÃO

DA GESTÃO
CARISMÁTICA À
DEMOCRÁTICA, 105
ANOS DE HISTÓRIA
EM MANGUINHOS

história da Fiocruz começa em uma
fazenda abandonada, situada em um
lugar então ermo do Rio de Janeiro, cujo

terreno se tornou a sede da maior instituição de
pesquisa biomédica da América Latina. Das casas
velhas, precárias e mal conservadas que existiam
no local surgiram laboratórios, biotérios, salas de
aula e um castelo que se tornou o símbolo da
saúde pública brasileira. Mas como esse arcabouço
foi erigido? E de que forma foi gerido ao longo
de mais de dez décadas? A resposta a estas
perguntas faz saltar aos olhos a espantosa
coincidência que se verifica entre a trajetória da
Fiocruz e a história do Brasil, ambas constituídas
de momentos de maior ou menor participação –
dos servidores, no caso da primeira, e da
população, no caso do segundo.
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Há 20 anos na Fiocruz, o vice-presidente
de Desenvolvimento Institucional e Gestão
do Trabalho, Paulo Gadelha, conhece a fun-
do a organização interna da Fundação, des-
de os primórdios de Manguinhos. Para
entender os modelos organizacionais, ele
diz que é preciso situar a matriz institucional
e as relações que foram estabelecidas com
o Estado, no sentido macro, ao longo dos
anos. Essa perspectiva ajuda a compreen-
der as formas de administração mais cen-
tralizada ou descentralizada, a dependên-
cia estatal, e como se dá a gestão interna
da atual Fiocruz.

Essa história começa com a criação,
em 25 de maio de 1900, do Instituto So-
roterápico Federal (ISF), que tinha o objeti-
vo imediato de preparar a vacina e o soro
contra a peste, introduzida no Brasil em
1899. Para dirigir a nova instituição, foi
convidado o cirurgião Barão de Pedro
Affonso, que tinha a experiência de pro-
duzir a vacina contra a varíola no Instituto
Vacínico, no Rio de Janeiro, que ele diri-
gia. De produtor, o Instituto passou a se
dedicar também à pesquisa e foi rebatiza-
do, em 1907, com o nome de Instituto de
Patologia Experimental de Manguinhos.
O nome voltaria a mudar em 1908, por um
decreto baixado pelo presidente da Repú-
blica, Affonso Pena, e a instituição ganhou
então a denominação de Instituto Oswal-
do Cruz, que manteve por décadas.

 Segundo Gadelha, “a instituição foi
constituída como resposta a uma deman-
da sanitária, em um processo que se rela-
ciona com a situação financeira do país e
dos produtos de exportação primários,
tendo a então capital federal, o Rio, como
local de interface. Ocorrendo a crise sani-
tária que torna o porto carioca insalubre,
faz-se necessária a intervenção do Esta-
do, que pretendia renovar a cidade, tor-
nando-a mais cosmopolita e atraente para
os capitais estrangeiros”. O Rio era en-
tão acossado por surtos e epidemias de
peste bubônica, febre amarela e varíola.
Juntaram-se então o presidente da Re-
pública, Rodrigues Alves, e o prefeito da
capital, Pereira Passos, para remodelar a
cidade. Portanto, a intenção do Estado
era constituir um ente federal que res-
pondesse a essas demandas sanitárias.

Visava-se estabelecer uma ação fede-
ral direta, com alto grau de complexida-
de. Mas que matriz organizacional foi
essa? Fundamentalmente, ela se consti-
tuiu nutrindo-se de experiências france-
sa (Instituto Pasteur) e alemã (com seus

institutos de pesquisa isolados, voltados
para diversas áreas, incluindo a biomédi-
ca). No caso do Pasteur, o Instituto está
associado menos à pesquisa básica, mas
à estratégica, cuja finalidade é o conheci-
mento que responda a demandas da so-
ciedade. O modelo do Pasteur, apesar das
subvenções públicas, se dá fora da uni-
versidade e do aparato estatal e transfor-
ma-se no suporte das políticas no campo
sanitário, na França e no exterior.

No Brasil, quando uma crise sanitária
provocava uma resposta governamental,
ocorria o de costume: respondia-se à cri-
se, mas sem a perspectiva de gerar algo
permanente, sólido, que se antecipasse
aos problemas. Não havia nenhuma tradi-
ção de se investir em pesquisa científica
no país. No entanto, a convocação do Ba-
rão de Pedro Afonso, cujo Instituto fazia
contratos com a municipalidade, dentro
de um modelo privado e bem-sucedido,
representou uma novidade. O Barão foi
chamado para integrar o ISF e o que funci-
onava na base de contrato foi incorpora-
do à estrutura estatal. O Estado passava a
manter atividades de desenvolvimento
tecnológico de produção de vacinas e so-
ros, dando uma nova vocação para a Fa-
zenda de Manguinhos. Administrativa-
mente, a parte técnico-científica do
Instituto ficava a cargo de um diretor, dois
chefes de serviço e seis assistentes, sendo
o diretor e os chefes de serviço nomeados
pelo presidente da República. O Instituto
era diretamente ligado à Diretoria Geral
de Saúde Pública, o que só mudaria em
1908, quando passou a se subordinar
diretamente ao Ministério da Justiça.

Logo depois começaram a surgir as
primeiras divergências do Barão com o
médico Oswaldo Cruz, que pertencia aos
quadros do ISF, devido a concepções dife-
rentes em relação à administração do Ins-
tituto. O conflito terminou com a decisão
do Barão em se demitir, em dezembro de
1902. Assumindo a direção-geral do Ins-
tituto, Cruz pensou em montar uma insti-
tuição mais abrangente, que incorporasse
a medicina experimental (como era cha-
mada à época), que incluísse também a
pesquisa básica e se espelhasse no mode-
lo do Pasteur (hospital, produção, forma-
ção de recursos humanos).

Que questões chamam a atenção
nesse primeiro momento? De acordo com
Gadelha, “essa estrutura lutava por ga-
rantir a sua permanência, o que não esta-
va garantido mesmo após o sucesso de
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Oswaldo Cruz com a febre amarela. Quan-
do ele assume o Instituto, traz prestígio,
amplia as atividades, constrói a sede que
é até hoje o seu símbolo e injeta dinamis-
mo ao ISF. Depois do controle da epide-
mia, havia no Congresso a intenção de
cortar verbas, porque a finalidade – der-
rotar a epidemia – havia sido extinta. Cruz
então lutou para garantir verbas e per-
manência. Para ele, o ISF não podia ser
campanhista. É mérito do sanitarista, por
conta de sua notoriedade aqui e fora do
país, manter vivo o ISF”.

Naquele momento, que perdurou
por muito tempo, estava associado o
carisma de Cruz em articular aliados ao
sucesso de sua gestão, muito centrada
na figura do médico. Havia poucos fun-
cionários, que podiam ser contados nos
dedos, mesmo nas áreas de apoio e ad-
ministração. Eles eram selecionados por
escolha pessoal do diretor ou chegavam
ao Instituto consagrados, como Adolpho
Lutz, além daqueles jovens que se revela-
vam profissionais e pesquisadores pro-
missores. Na área administrativa, havia
pessoas vinculadas por laços familiares.
“É claro que existia o reconhecimento do
mérito, mas a instituição era uma família.
Cruz era o fiador, como pai fundador. E
esse modelo continuaria mais tarde, com
Carlos Chagas”, afirma Gadelha.

Tanto a afirmação é verdade que o
processo sucessório, por conta desse as-
pecto, é conturbado. “Toda estrutura fun-
dada no carisma depende, para a sua so-
brevivência, de quem o fundador delega
como seu substituto. Assim, surgem con-
flitos com os interessados no cargo. Con-
tam-se a tradição e o cacife acumulado e
a aceitação do fundador. Cruz delega
Carlos Chagas como o seu continuador,
o que gera turbulência. Foi uma decisão
pessoal do diretor-geral. Houve consul-
tas, uma pontuação entre os pesquisa-
dores de ponta, mas no fundo é a visão
de Cruz de que Chagas seria o melhor
para o Instituto”.

Assim como seu antecessor, Chagas
acumulou a direção do Instituto (que as-
sumiu em 1917) com a do Departamento
Nacional de Saúde Pública – um vínculo
que não existia no Pasteur. Chagas tor-
nou-se responsável por campanhas sani-
tárias em várias áreas e, demonstrando a
longevidade dos diretores, ficou no car-
go até a sua morte, em 1934. Se, por um
lado, essa característica dos dois primei-
ros diretores permite consolidar o proje-

to institucional e dar continuidade aos
programas, ela também traz ônus, do
ponto de vista dos processos de burocra-
tização. Como se trata de um cargo de
confiança do presidente da República,
está sujeito a mudanças. Chagas se man-
tém estável na direção-geral até a Revo-
lução de 30, para o que contou a sua ca-
pacidade política de angariar apoios na
bancada mineira do Congresso Nacional.

Em 1930, houve um abalo e Chagas
chegou a ser detido, porque teria apoia-
do movimentos antigetulistas e com isso
perdera o apoio do presidente do novo
grupo político que chegara ao poder. Ini-
cia-se então uma disputa com Belisário
Penna, que era muito ativo politicamente
e homem de confiança de Getúlio Vargas.
As tensões crescem e Chagas corre o ris-
co de perder o Instituto Oswaldo Cruz
(IOC). Ele permanece à frente da institui-
ção até 1934, quando falece. No início, o
novo poder respeitou as regras, mas isso
mudou a partir da instalação do Estado
Novo, em 1937, quando houve um pro-
cesso de centralização inerente ao regi-
me ditatorial. Ao mesmo tempo, ganhou
força a idéia de constituir um aparato de
saúde pública que foi se tornando mais
complexo, com serviços e campanhas sa-
nitárias pelo país. Dessa forma, fica cada
vez menos plausível a meta de Cruz e de
Chagas de ter apenas um personagem
acumulando as duas funções (Saúde Pú-
blica e Instituto). A instituição se torna
um departamento do Ministério da Edu-
cação e Saúde Pública, recém-criado.

“A centralização e a descentralização
sempre foram cíclicas no país e o nosso
pacto federativo se revelou constantemen-
te tênue. No caso do Instituto, existia uma
autonomia bem significativa até Vargas.
Essa autonomia era reforçada por verbas
próprias, como no caso da vacina da
manqueira, que era vendida e assim trazia
recursos. Também havia a captação de re-
cursos via instituições privadas (como o
Hospital Gaffré Guinle), que chegaram a
financiar serviços, como o de grandes
endemias. Essa autonomia foi quebrada
por Vargas em dois pontos: primeiro, na
centralização das verbas, que passaram
para o orçamento federal; e segundo com
a fundação do Departamento Administra-
tivo do Serviço Público (Dasp), uma inicia-
tiva que começou a normatizar as carreiras
públicas, a criar uma burocracia. O objeti-
vo era criar regras para contratar, estipular
salários, estabelecer dedicação exclusiva,
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entre outros mecanismos, que quebraram
o que existia antes, aquele modelo nego-
ciado, familiar. O Instituto perdeu auto-
nomia financeira e também pessoal, devi-
do à centralização de políticas e demandas.
Esse segundo modelo mudou radicalmen-
te o IOC”, avalia Gadelha.

Esse segundo modelo, que aliava a bu-
rocracia à racionalidade administrativa, foi
até o governo militar, quando ocorreu um
rompimento brusco, autoritário. Rompi-
mento também no que dizia respeito a
buscar soluções que tivessem passado
pelo mérito científico. Há um esgarçamen-
to do confronto entre o autoritarismo do
regime militar e as reivindicações dos ser-
vidores do Instituto que culmina com a
cassação de dez cientistas, em um episó-
dio tristemente conhecido como “Mas-
sacre de Manguinhos”. Na visão da linha-
dura do regime, o Instituto era um antro
de subversivos e comunistas. Por isso,
foram instalados inquéritos que visavam
a apurar esses “desvios” ideológicos –
mas, por mais que os novos donos do
poder tenham investigado, nada encon-
traram que desabonasse a conduta dos
pesquisadores de Manguinhos. Entre es-
ses pesquisadores banidos predominava
a idéia de que o IOC deveria estar vincula-
do a um novo ministério que propunham
ser criado, o de Ciência e Tecnologia, o
que entendiam como uma forma de pro-
teger e dar mais fôlego às instituições de
pesquisa científica nacionais. Seria um
rompimento com a matriz original do Ins-
tituto, ligada à área da saúde. Com a ex-
pulsão, no entanto, a idéia foi esquecida.

Esse confronto com o regime foi
ampliado pelo fato de os militares terem
guindado à direção do IOC o médico Fran-
cisco de Paula da Rocha Lagoa, um ex-
aluno da Escola Superior de Guerra (ESG),
organismo que dava sustentação ideoló-
gica à ditadura. Nos cinco anos em que
esteve à frente da instituição (1964-1969),
Lagoa cortou recursos e financiamentos
e perseguiu aqueles com os quais não
simpatizava. Nessa sanha autoritária, che-
gou a fechar o laboratório de Walter
Oswaldo Cruz – filho de Oswaldo Cruz.
Como lembra Gadelha, “todos sofreram
com aquela política de terra arrasada e cen-
tralização perversa, porque ela não trouxe
qualquer aporte de recursos, gerou uma
diáspora e a conseqüente decadência do
IOC. Houve um vazio, os indicadores da
época mostram isso claramente”.

Nem mesmo com a saída de Lagoa,

em 1969, a situação de Manguinhos me-
lhorou. Os anos seguintes foram de ma-
rasmo e o Instituto, que em 1970 passou
a se chamar Fundação Oswaldo Cruz, foi
castrado pelo arbítrio. Somente na segun-
da metade dos anos 70, com a piora dos
indicadores sanitários e uma nova crise (a
epidemia de meningite ocorrida em São
Paulo, que levou os militares a proibirem
a imprensa de divulgar), é que o governo
começa a ver na Fiocruz a capacidade de
dar respostas aos problemas. “O gover-
no enxergava a Fiocruz como um lugar
que deveria ser revitalizado para poder
fazer vacinas e soros. Fora isso, ganhava
força o movimento de distensão que o
presidente Geisel gestava para sair do re-
gime sem um rompimento mais agudo.
Esse processo de buscar interlocutores na
intelectualidade e na sociedade era fun-
damental. Paralelamente, uma nova ge-
ração de pesquisadores gesta a renova-
ção tecnológica na área biomédica e
também a ativação do projeto de nature-
za social capitaneados pela Escola Nacio-
nal de Saúde Pública (Ensp), já incorpora-
da à Fundação”.

Em 1975, chega à Fiocruz Vinicius da
Fonseca. Ele passa a representar um outro
tipo de relação do Estado com Mangui-
nhos. Busca-se, com ele, uma negociação
que trouxesse competência e revitalizasse
a instituição. Como Fonseca era ligado ao
ministro do Planejamento, Reis Velloso,
que era um ministro forte, com visão
tecnocrática e desenvolvimentista, teve
poder para fazer uma grande renovação,
criar novos grupos de pesquisa, revigorar
laboratórios e recuperar a Fundação.

Fonseca agrega o Instituto Fernandes
Figueira (IFF), congrega áreas do ministé-
rio no mesmo lote, retoma, em escala
ampliada, a matriz original em função de
ações de saúde pública. “Era um ato im-
perial, o de constituir esse novo arranjo, e
evidentemente não havia consulta às par-
tes interessadas, como era hábito em uma
ditadura. O desafio era dar unidade a esse
conjunto, respeitando tradições e diferen-
ças, com decisões tomadas por atos exe-
cutivos. Tudo era muito centralizado e de-
pendia do presidente da Fiocruz, que
sozinho determinava as mudanças. Esse
processo administrativo dificultava uma
instituição já então complexa”, diz Gade-
lha. Mesmo a Associação de Servidores
(Asfoc) era uma extensão da presidência,
uma concessão de caráter social e assis-
tencialista. Havia um conselho técnico e
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administrativo que era mais cadeia de
transmissão, porque não tinha efeito na
formulação, acompanhamento e monito-
ramento da instituição.

Apesar da forte centralização, houve
renovação, que prosseguiu com o presi-
dente seguinte, Guilardo Martins Alves
(1979-1985). Esse processo de renasci-
mento institucional deságua na redemo-
cratização e é reforçado pela Nova Repú-
blica e pela posse de José Sarney, em
1985. Começava a crescer a idéia de que
a instituição também poderia e deveria
ser democratizada. Para tornar essa reali-
dade mais palpável, chega ao Ministério
da Saúde Carlos Sant’Anna, até então
considerado um político conservador mas
que teve uma atuação aberta e renova-
dora, dando suporte a esse processo, com
a nomeação de Sergio Arouca para a pre-
sidência da Fiocruz, a convocação da 8ª
Conferência Nacional de Saúde. Sant’Anna
foi o fiador da abertura da Fundação e da
saúde pública, como no caso do Inamps,
para o qual nomeou Hésio Cordeiro.

Alçado à presidência da Fundação, o
sanitarista Sergio Arouca veio com a idéia
de romper a tradição autoritária e abrir
para a participação e gestão democráti-
ca, que se tornariam marcas da Fiocruz
nos anos seguintes. A grande mudança
se dá com os novos tempos vividos pelo
país com a redemocratização política e a
normalização da vida institucional brasi-
leira. “O campo da saúde pública foi uma
das áreas mais bem-sucedidas de reno-
vação. Tanto pelo lado do Hésio quanto
pelo do Arouca. A inauguração da presi-
dência Arouca é ponto de partida para a
gestão participativa que nunca tinha ocor-
rido. E como se dá? Arouca recria progra-
mas, estruturas e começa do zero. Em um
primeiro momento, de certa forma impro-
visada, Arouca cria novas unidades, como
a Casa de Oswaldo Cruz (COC) , a Escola
Politécnica, o Departamento de Farmaco-
dinâmica do IOC. Ele reconfigura instân-
cias administrativas e injeta vida em uma
instituição que tinha sido castrada por
muitos anos”, analisa Gadelha.

No entanto, o grau de legitimação e
suporte à gestão estava aquém da inova-
ção que era levada a cabo por um grupo
de vanguarda. Não houve fissuras, mas
resistências e questionamentos que se
manifestaram. Assim, surgiu a idéia de fa-
zer um congresso interno, que partiu de
uma experiência anterior ocorrida na Uni-
versidade do Estado do Rio de Janeiro

(Uerj), que também vivia um processo de
renovação. A Uerj realizou um congresso
que repensou a universidade (vocação,
formas de avaliação, desdobramentos de
novas áreas, gestão, participação). “Nas-
ceu então a idéia de fazer algo semelhan-
te na Fiocruz, como se fosse uma estatuin-
te. Trabalhar com teses, realizar uma
avaliação da instituição, de seu processo
representativo. Aquele foi o grande mar-
co fundador da moderna Fiocruz e obteve
um sucesso estrondoso. Foi a primeira ex-
periência democrática que muitos viveram.
Pela amplitude, era uma coisa inédita em
uma instituição federal. Esse processo de-
sembocou no estatuto da Fiocruz”.

Surgiram naquele momento históri-
co para a Fiocruz muitas das característi-
cas existentes hoje: a eleição de dirigen-
tes das unidades e do presidente, a
instituição de colegiados, o Conselho
Deliberativo (CD). A existência do CD, que
está acima do presidente, é uma grande
novidade, assim como as câmaras técni-
cas, que também assessoram. E como so-
berano, a mais alta instância da Funda-
ção, encontra-se o Congresso Interno (CI).

Esse processo, que ficou tanto tempo
legitimado internamente, teve aprovação
legal apenas recentemente, com o presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva. Mesmo as-
sim, as determinações do CI eram todas
aplicadas durante esses anos. Na gestão
de Akira Homma (1989-1990), logo em
seguida ao CI, as deliberações foram cum-
pridas e implementadas, o que fortaleceu
a instituição Fiocruz. “Nos anos posterio-
res, a cada momento de crise, e foram
muitos, esse arcabouço institucional res-
pondeu a contento”, recorda Gadelha.

O vice-presidente da Fiocruz diz que
a Fundação atual é um amálgama de tra-
dição e modernidade: ao mesmo tempo
em que mantém uma relação clara com a
matriz original, preconizada por Oswal-
do Cruz, tem se revelado capaz de procu-
rar e alcançar a revitalização nos últimos
anos. O desafio, que era o de construir
uma identidade e um processo que per-
mitissem trabalhar com esse “federalis-
mo”, se não fosse muito bem constituí-
do, poderia levar à dispersão ou ao
isolamento, ou ainda tornar cada unida-
de corporativista. “E enfrentamos isso
com grande sucesso, porque associamos
a descentralização com a construção de
uma tradição e projetos, o que faz a força
da Fundação”. Essa transição se refletiu
no campus, pois havia a necessidade de
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superar a heterogeneidade e a diversidade
das unidades, reforçando o ganho de esta-
rem juntas e assim reconstruir tradições co-
muns que bebiam da matriz original.

No bojo dessas mudanças, foi criado
o Plano de Objetivos e Metas (POM), uma
experiência em que Dalton Mario Hamil-
ton teve participação importante. Foi uma
novidade nas instituições públicas que
reformulou conceitos como eficácia,
efetividade e eficiência, os três itens cen-
trais do POM. Mas Gadelha diz que o POM
ainda tem um caminho a percorrer: “So-
mente agora, e mais ainda dentro de um
ou dois anos, é que poderemos sair de um
instrumento mais formal de distribuição de
orçamento para um processo em que esta-
rão associadas estratégia, prioridade e, ao
mesmo tempo, a capacidade de monitorar
e avaliar a destinação de recursos e metas.

Estamos avançando com instrumentos de
informação, que eram precários”.

Voltando ao passado recente, Gade-
lha lembra que nos governos de Fernan-
do Collor de Mello e Fernando Henrique
Cardoso – no caso deste, em especial no
primeiro mandato –, houve resistência
ao projeto de renovação da Fiocruz. “No
caso do FHC não era uma ameaça bruta.
Tratava-se de um debate ideológico so-
bre diferentes concepções de Estado. O
ex-ministro da Administração Federal e
Reforma do Estado Luiz Carlos Bresser
Pereira, um intelectual, propôs um pla-
no que esquadrinhava a natureza das ati-
vidades das instituições em função do
que era típico do Estado, do que era
competitivo (terceiro setor) e do que era
da esfera do mercado. Naquele modelo,
a Fiocruz seria desmembrada e com o Es-
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tado ficaria apenas o Instituto Nacional
de Controle de Qualidade em Saúde
(INCQS). As áreas de ensino, pesquisa e
informação seriam consideradas de in-
teresse público e passariam para o mo-
delo de organização social. Já a produ-
ção, como uma área destinada ao
mercado, seria deslocada para a iniciati-
va privada. Tivemos um embate grande,
do ponto de vista conceitual, porque o
grande mérito que a Fiocruz tinha e tem
era o de poder contar com toda a cadeia
na mesma instituição, da pesquisa básica
às outras áreas. Como conseguimos re-
sistir, Bresser chegou a dizer: “A Fiocruz
vai ser o que ela quer ser...”. A nossa tese
demonstrou, com o passar dos anos, que
estava certa”, assegura Gadelha.

Naquele momento, já se tinha a dis-
cussão de como deveria ser o processo
de gestão no setor público e qual o mo-
delo a ser adotado. A organicidade da
Fiocruz com relação ao Governo Federal e
ao Ministério da Saúde não implicava em
falta de flexibilidade da gestão. A idéia é
que a Fundação deveria ser caracterizada
como instituição estratégica para o Esta-
do e para os brasileiros, assumindo o pa-
pel de inteligência estatal na área da saú-
de pública.

“Nas reuniões do CI, defendíamos a
autonomia relativa para garantir resulta-
dos, centrada na pactuação de métodos
que o Governo teria acordado com a Fio-
cruz e, uma vez decididos, teríamos um
orçamento global no qual receberíamos
tanto para produzir tal coisa. A Fundação
teria flexibilidade para contratar, avaliar,
demitir, fazer ajustes administrativos. Em
um dos congressos, houve a proposta de
se abdicar da idéia de estabilidade, des-
de que houvesse alternativas para man-
ter íntegra a missão institucional. Assim,
foram estabelecidas cláusulas pétreas, em
uma analogia com a Constituição. Elas
seriam o bastião de defesa na relação com
o Governo”, diz Gadelha.

Para o vice-presidente, o processo de
descentralização da gestão da Fiocruz “é
um esforço significativo, porque abdica
de um poder central, o que quase nunca
ocorre, e repassa para outras instâncias a
ordenação de despesas, autonomia, or-
çamento, com base no plano estabeleci-
do. Havia um risco, porque podia levar ao
emperramento da máquina e a questio-
namentos por parte dos órgãos governa-
mentais de controle. Outro risco era o da
dispersão, porque, na medida em que se
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realocava recursos e descentralizava, po-
dia-se não perceber o todo da institui-
ção. Então, reforçamos pessoal para for-
mular, induzir, acompanhar e monitorar”.

Da mesma forma, foram adotados
outros procedimentos para a governabili-
dade, como instalar processos mais ágeis
e criativos, o que resultou na criação da
Fundação para o Desenvolvimento Cientí-
fico e Tecnológico em Saúde da Fiocruz
(Fiotec), que trouxe flexibilidade à gestão.
Outra novidade foi o pregão eletrônico,
um avanço significativo no que diz respei-
to à agilidade e à competitividade, visan-
do reduzir custos para adquirir material e
serviços e, ao mesmo tempo, conferir
maior transparência, porque todos os in-
teressados acompanham o processo.

Gadelha faz questão de lembrar que,
apesar da autonomia, a Fiocruz está su-
jeita à lei 8.666, que rege todos os proce-
dimentos públicos, e evidentemente su-
jeita ao controle de órgãos como o
Tribunal de Contas e a Controladoria
Geral da União. Quando se fala em auto-
nomia, duas questões aparecem. Uma é
a vigência plena do Estatuto, que é estar
com o processo eleitoral reconhecido,
porque, apesar de o cargo de presidente
da Fundação ser de confiança do presi-
dente da República, é importante ratifi-
car o processo eleitoral interno. Outra
questão é o ganho político, porque a ins-
tituição se torna capaz de gerar ações,
reflexões e processos com tal intensida-
de que obtém na prática a autonomia
para apresentar suas propostas.

E existe ainda um outro aspecto fun-
damental na gestão participativa e demo-
crática da Fiocruz – a única instituição
pública, com exceção das universidades,
que elege o seu dirigente máximo –,
como diz Gadelha: “não adianta nada
eleger o presidente se depois não há par-
ticipação. A Fiocruz associa representa-
ção e participação. O dirigente não é elei-
to e só quatro anos depois há nova
participação. Temos mecanismos, câma-
ras, conselhos, o CD, o CI... A gestão par-
ticipativa é essencial para a Fiocruz”.

Para o vice-presidente, esta disposi-
ção em dialogar com seus pares e tam-
bém com a sociedade levou recentemen-
te à criação da Ouvidoria, uma instância
profissional e com grau de autonomia
para enxergar onde há falhas e, é claro,
dar sugestões. Sem ingerências. De ma-
neira aberta, democrática e participativa,
como é marca da Fiocruz.




