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T
odos aqui na Fiocruz têm o Sergio
como referência. Ele chegou em 1976,
vindo de Campinas, com a aura de
grande intelectual que havia defendido
uma tese de doutorado sobre medicina
preventiva que se transformou num dos

trabalhos mais referidos da saúde pública brasileira:
O dilema preventivista.

Logo ao chegar na Ensp, coordenou o Peses, a mais
poderosa porta de entrada das ciências sociais na área
da saúde que jamais se montara no país e um celeiro
dos nossos melhores pensadores contemporâneos.
Foi um local de plena criatividade, irrigado pela
infinita generosidade e fantástica liderança intelectual
de Sergio Arouca. Eu, recém-chegado da pediatria
na saúde pública, assistia extasiado ao jorro de
competência, inteligência e criatividade que eram
suas aulas de planejamento.

Mas acho que foi na década de 80 que o gênio
político e técnico de Arouca explodiu na sua
plenitude. Ele conseguiu galvanizar a inquietude e a
crítica acirrada dos jovens sanitaristas da década de
70 para a mais avassaladora proposta de política
pública em saúde que a América Latina jamais assistiu,
quando, do alto do Castelo de Manguinhos, propôs
o extraordinário movimento cívico que foi a
8ª Conferência Nacional de Saúde.

Jamais deixou de lado o sorriso, o carinho, a
bondade e a doçura, que lhe foram características
em vida. Foi uma luz clara na condução da Fiocruz.
Propôs e conduziu grande parte da reforma sanitária
brasileira. Hoje, somos herdeiros do seu legado de
uma instituição que sempre busca se renovar.
Queremos seguir seu exemplo de homem ético e
comprometido com seu tempo e com o Brasil e sua
população. Com seu trabalho, sua existência digna e
seu legado, Arouca junta-se definitivamente aos
grandes da saúde pública brasileira, que engrandecem
uma tradição iniciada por Oswaldo Cruz, Carlos
Chagas e tantos outros pioneiros. Viva Sergio,
para sempre!
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