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Luciene Paes e Tatiana Vargas

m agosto de 2013 com-
pletaram-se dez anos que
o campo da saúde públi-
ca perdeu um de seus
grandes nomes: o médi-

co sanitarista e ex-presidente da Fio-
cruz Sergio Arouca. Durante sua gestão
na instituição, Arouca, que também foi
militante do movimento da Reforma
Sanitária, trouxe importantes debates
e propostas vinculadas à área da saú-
de, ciência e tecnologia.  Com o intui-
to de relembrar o legado deixado pelo
sanitarista, a Fiocruz criou uma comis-
são a fim de planejar uma série de
eventos como seminários, audiovisuais,
entre outras atividades.

Atividades e projetos lembram os
dez anos de morte do sanitarista

E Arouca

HOMENAGEM

Foto: Arquivo CCS/Fiocruz

Uma década sem
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“A principal história de Arouca se
deu na Fiocruz, instituição que soube
coletivamente se reinventar, permitindo
‘voos’ maiores a todos nós. É verdade
que temos muito ainda que ‘voar’. Sen-
do assim, nada melhor do que convidar
novamente Arouca para estar conosco
de algum modo”, afirmou o vice-presi-
dente de Gestão e Desenvolvimento Ins-
titucional (VPGDI/Fiocruz), Pedro Barbosa.
Segundo ele, o trabalho de recuperação
e valorização do papel de político e pro-
fissional desempenhado por Arouca é
muito gratificante para todos os envolvi-
dos na comissão. “Se temos hoje cla-
mor por mais mudança e cidadania, é
porque Arouca encarnava esse anseio e,
como poucos, soube articular e liderar
para mudar”, declarou.

Diversas são as atividades elabora-
das em homenagem a vida e obra

do sanitarista: a Biblioteca Virtu-
al Sergio Arouca, iniciativa do
Instituto de Comunicação e Infor-
mação Científica e Tecnológica em
Saúde (Icict/Fiocruz), vai incorpo-
rar a seu acervo novos materiais;
a VideoSaúde Distribuidora da
Fundação vem se empenhando

em resgatar a memória da saú-
de pública brasileira e co-

meçou o projeto piloto
desse processo de digi-
talização com a confe-

rência Democracia é
Saúde, proferida por

Arouca durante a 8ª
Conferência Nacio-

nal de Saúde; o
canal oficial da

Fiocruz no YouTube disponibilizou dois
vídeos inéditos sobre o sanitarista (O SUS
do Brasil: um projeto para a saúde –
que conta a história do Sistema Único
de Saúde no Brasil com foco na partici-
pação de Arouca – e Arouca, meu ir-
mão: uma trajetória a favor da saúde
coletiva, que apresenta depoimentos de
companheiros do sanitarista acerca de
sua trajetória). Os dois filmes integram
o Projeto Memória Sergio Arouca, de-
senvolvido no Programa de Pós-Gradu-
ação em Memória Social da Unirio,
com apoio da Unesco, do Ministério
da Saúde e da Fiocruz; e o Canal Saú-
de vai incluir em sua grade de progra-
mas, até o final do ano, uma série de
pautas e reportagens sobre  a trajetória
e legado de Arouca (o site do veículo
também terá uma área dedicada a pro-
gramas que tiveram a participação do
ex-presidente da Fiocruz).

Além disso, a Escola Nacional de
Saúde Pública (Ensp/Fiocruz) promoveu
a Semana Sergio Arouca, com diversas
mesas redondas que abordaram diferen-
tes temáticas no contexto da 8ª Confe-
rência Nacional de Saúde, entre elas, a
crise atual do SUS e o papel dos movi-
mentos sociais nas políticas de saúde,
além de rodas de conversa pautadas em
assuntos como serviço civil obrigatório
na saúde e violência e racismo. O evento
também contou com a apresentação do
vídeo O pensamento crítico de Sergio
Arouca e uma exposição fotográfica
com registros históricos da 8ª Conferên-
cia e da Constituinte de 1988.

Homenagem a
Arouca marca evento

Na semana de 3 a 6 de setembro
de 2013, a Escola Nacional de Saúde
Pública Sergio Arouca (Ensp/Fiocruz)
comemorou seu 59º aniversário. Com
o tema Ensp: pensamento crítico em
saúde – A Reforma Sanitária em ques-
tão, a instituição elegeu como objeto
de discussão os 25 anos da criação do
SUS e os dez anos da morte do sani-
tarista Sergio Arouca. A semana teve
quatro dias de atividades, com a rea-
lização de mesas-redondas que dis-
cutiram o contexto da 8ª Conferência
Nacional de Saúde, a crise atual do
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SUS e o papel dos movimentos soci-
ais nas políticas de saúde.

Na abertura do evento, em 3 de se-
tembro, a emoção tomou conta do au-
ditório da Escola. As homenagens
começaram com a apresentação do ví-
deo O pensamento crítico de Sergio
Arouca, produzido pelo Canal Saúde,
que trouxe discursos e momentos histó-
ricos da militância do médico-sanitaris-
ta na luta pela Reforma Sanitária.
Frases emblemáticas mostraram mais
uma vez que, mesmo após uma déca-
da de ausência, seu discurso continua
mais vivo que nunca. “O maior inimi-
go do pensamento autoritário é o pen-
samento crítico”; “Saúde é o resultado
do desenvolvimento econômico-social
justo”; “O projeto da Reforma Sanitária
brasileira é, acima de tudo, um projeto
que quer a melhoria da qualidade de
vida da população”, foram algumas das
frases de Arouca lembradas no vídeo.

O presidente da Fiocruz, Paulo Ga-
delha, citou as transformações do país
ao longo dos últimos dez anos e imagi-
nou qual seria a visão do sanitarista. “Du-
rante este tempo, tivemos resultados
positivos e muitas frustações também.
Penso qual seria o olhar de Arouca so-
bre este período. Não apenas do ponto
de vista da análise, mas quais seriam
suas propostas e forma de atuação. Nos-
sos indicadores relacionados à qualida-
de de vida e inclusão social no campo
da saúde tiveram muitos avanços, mas
ainda temos um SUS que apresenta de-
safios enormes”, expôs.

Gadelha ainda comentou a agen-
da da semana comemorativa dos 59
anos da Ensp. “A programação escolhi-
da para a semana vai nos trazer mo-
mentos ricos de reflexão, mas, além
disso, vai deixar algo muito caro da tra-
jetória de Arouca, que é a construção
da visão contemporânea do protagonis-
mo da Fiocruz como uma instituição que
recuperou as dimensões que estavam
em seu projeto original: a de pensar um
modelo de desenvolvimento, um mo-
delo de país, além da cidadania como
elemento da questão civilizatória, con-
forme dizia nosso querido Arouca”.

O diretor da Escola, Hermano Cas-
tro, afirmou que o discurso do sanitaris-
ta ainda se faz atual no campo da saúde.
Para ele, a imagem do ex-presidente

da Fiocruz está diretamente ligada à
saúde pública brasileira. “O significado
da saúde pública brasileira que Arouca
nos passou é o que queremos transmitir
para as centenas de alunos que pas-
sam por aqui. Recuperar essa identida-
de foi o que pensamos quando optamos
pela Semana Sergio Arouca. Precisamos
refletir sobre os grandes temas nacionais
que vivenciamos hoje e recuperar todo
o legado de Arouca. O SUS, mesmo com
todos os problemas que enfrenta, é um
exemplo pleno da realização da cidada-
nia da sociedade brasileira”, enfatizou.

Cebes e
Abrasco recebem
homenagem

Após a cerimônia de abertura, foi
a vez de duas entidades de suma im-
portância na construção da Reforma
Sanitária serem homenageadas: a As-

sociação Brasileira de Saúde Coletiva
(Abrasco) e o Centro Brasileiro de Estu-
dos em Saúde (Cebes). Paulo Amarante,
pesquisador da Ensp, entregou à diretora
do Cebes, Ana Costa, uma placa em ho-
menagem a atuação do Centro.

Amarante apontou várias conquis-
tas do Cebes, como a revista Saúde
em Debate, que completa 37 anos e
consegue manter seu perfil acadêmi-

co e pensamento crítico, e a coleção
de livros que problematizam a crítica
em saúde no Brasil. “O Cebes passou
por muitas dificuldades ao longo des-
tes anos, mas nunca morreu. Hoje, te-
mos um site que é um dos mais
consultados na área no Brasil, com 70
mil acessos. É um prazer estar aqui
para prestar essa homenagem ao Cen-
tro Brasileiro de Estudos em Saúde”,
enfatizou.

Em seguida, foi a vez de a Associ-
ação Brasileira de Saúde Coletiva
(Abrasco) ser reverenciada. Para pres-
tigiá-la, seu ex-presidente, Arlindo Fá-
bio, entregou a José Noronha, que
representou o atual presidente, Luiz
Eugênio Portela, a homenagem. Arlin-
do lembrou também que o conceito de
saúde coletiva criado pela Abrasco si-
nalizou o protagonismo nos eventos de
maior relevância no campo da saúde
coletiva. “A Abrasco e o Cebes fize-
ram e fazem parte do Sistema Único

de Saúde”. Por fim, apontou que os
mais jovens precisam se empenhar
para conhecer a história da saúde no
Brasil. Ao final da cerimônia de aber-
tura da Semana Sergio Arouca e das
homenagens ao Cebes e à Abrasco,
os participantes foram convidados a co-
locar a máscara de Sergio Arouca –
uma caricatura feita por Ziraldo – em
homenagem ao guru da saúde públi-
ca.

Durante a homenagem, algumas
das frases mais memoráveis de
Arouca foram assistidas em
vídeo (foto: Virginia Damas)
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Militantes históricos
relembram lutas

Com o tema A 8ª Conferência Na-
cional de Saúde e o SUS: a Reforma
Sanitária acabou?, a primeira mesa-re-
donda comemorativa dos 59 anos da
Ensp teve um significado importante. O
pesquisador Ary Miranda, coordenador
da atividade, apresentou os dois pales-
trantes, Sônia Fleury e Nelson Rodrigues
dos Santos, como duas "fontes primári-
as" da Reforma Sanitária. Sônia defen-
deu o Sistema Único de Saúde (SUS),
mas criticou a administração da preca-
riedade. “Parte dos gestores da saúde
assume a conivência com o mercado
por meio das organizações sociais, or-
ganizações da sociedade civil de inte-
resse público, parcerias público-privada”.

No início do evento, foi exibido o
vídeo História das conferências de saú-
de, produzido pelo Canal Saúde. A oi-
tava edição desses eventos, ocorrida
em 1986, foi a mais representativa,
com a participação de cerca de 4 mil
pessoas, e lançou as bases do SUS.

 Sônia Fleury disse estar animada
com as manifestações atuais. “É mui-
to bom que as pessoas tenham ido às
ruas reivindicar um SUS padrão Fifa.
Não pediram planos de saúde mais
baratos. Exigem responsabilização pela
corrupção, prestação de contas”.

Ela lembrou que o conceito de refor-
ma sanitária, apesar de seu referencial
teórico advir do modelo italiano, surgiu
na Ensp, pronunciado pela pesquisadora
da Fiocruz Cristina Possas. A Reforma Sa-
nitária, explicou a sanitarista, tem dois
componentes: instituinte e instituído. “O
instituinte é o desejo de ruptura, de um
projeto diferente, estabelecimento de
estratégias e alianças. Hoje, há uma pul-
são instituinte forte, um desejo de apro-
fundar a democracia, de construção de
uma agenda pública”, disse.

Já o instituído, afirmou Sônia, é o
SUS que foi construído. “Existia uma ten-
são entre o movimento sanitário e a ins-
titucionalização. Dentro do movimento,
ocupávamos dois espaços conflituosos:
um grupo era da Previdência Social; ou-
tro, a Fiocruz. O SUS nasce dentro da
seguridade social. O grande ganho da

Constituição Federal de 1988 foi tirar os
direitos sociais da ordem econômica e
dar a eles a primazia de direito social”.

No entanto, ela admitiu que o erro
do movimento foi pensar que institucio-
nalizar o SUS seria suficiente, apesar de
reconhecer que a maior criatividade foi
colocar o instituinte dentro do instituído,
ou seja, a conferência dentro do sistema.
“Ficamos voltados para administrar um
Estado que não é nosso”, concluiu. “Per-
demos a capacidade de nos sensibili-
zar. Falta solidariedade com a população
que chega ao hospital e não é atendi-
da. Perdemos a ligação orgânica com a
sociedade”. Segundo Sônia, a Reforma
Sanitária que culminou na criação do
SUS não era setorial, mas sim um pro-
jeto de democracia, de sociedade. “Só
tem uma saída: radicalizar a democra-
cia, radicalizar a Reforma Sanitária”.

Nelson Rodrigues dos Santos relem-
brou momentos históricos da Reforma
Sanitária com saudosismo. “Apesar da
ditadura, os anos de 1970 foram anos
dourados, quem diria, pela capacidade
de mobilização, fé no futuro e noção
de força social. A partir dos anos de
1990, nem tão dourados assim”. De
acordo com ele, o subfinanciamento do
SUS começou nos anos 1990, quando
metade da previsão orçamentária foi cor-
tada. Isso acarretou um desinvestimen-
to na capacidade instalada dos serviços
de saúde e uma incapacidade de
atender a população que crescia vul-
tosamente. Além disso, disse ele, os

recursos humanos passavam por ter-
ceirizações crescentes.

Apesar de metade da população ter
sido incluída no sistema de saúde em
uma década, os pagamentos são por
procedimentos, disse o sanitarista. “A
média e alta complexidades são a en-
trada principal da população, gerando
grandes desperdícios e diagnósticos tar-
dios. Paralelamente, aconteceram, nos
anos 2000, subversões crescentes dos
recursos. Hoje, o Tesouro Nacional co-
bre a rentabilidade dos planos privados”.

Nelson denunciou o novo rumo atu-
al: o anti-SUS, que quer riscar o sistema
da Constituição. “As classes médias e
as centrais sindicais estão cobertas pelos
planos privados. Então, só os pobres são
atendidos pelo SUS”. Para ele, resta
apenas a resistência. Nelson exemplifi-
cou os casos positivos como a perma-
nência dinâmica do Centro Brasileiro de
Estudos de Saúde (Cebes) e da Associa-
ção Brasileira de Saúde Coletiva (Abras-
co) e os movimentos das ruas. “A
sociedade não quer saber deste Estado”.

 Por fim, Nelsão, como é chamado
carinhosamente pelos amigos, disse tra-
zer uma visão de militante idoso que
começou no movimento municipal de
saúde, nos idos de 1970, nas periferias
urbanas. Por ocasião da 8ª Conferên-
cia, ocorreu o casamento sinérgico,
quando encontrou jovens sanitaristas
discutindo conceitos como a universa-
lidade. Ele completou sua fala com elo-
gios ao papel histórico da Ensp.

8ª Conferência Nacional de Saúde: o nascimento do SUS
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