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lguns anos atrás fiz parte do Conselho Consultivo da Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz). Posso dizer que, dos cargos que eu
ocupei, poucos me entusiasmaram tanto. Primeiro, pelo nível do
debate durante as reuniões. Lá, pude perceber que um grupo de

pessoas, especialistas, profissionais – quase todos médicos – eram capazes de
debater uma coisa que nem sempre esses profissionais debatem: a saúde,
especialmente, a saúde pública. Isso porque, no Brasil, os profissionais da saúde
em geral discutem o que diz respeito especificamente às suas áreas: médico –
medicina; enfermeiro – enfermagem; e a saúde deixa de ser discutida,
sobretudo, a saúde pública. Na Fiocruz, eu ouvi discutir-se saúde. Mais ainda do
que isso, o que me entusiasmou na convivência com a Fiocruz foi perceber que
havia uma capacidade e uma vontade de resolver os problemas.

No Brasil, a gente nem sempre tem capacidade e raramente tem vontade.
Na Fiocruz, eu vi essas duas coisas juntas. E, quando elas se juntam, os
problemas são resolvidos. Essa vontade de resolver os problemas, de usar de
liderança para mudar a realidade a serviço do povo foi o que mais me
entusiasmou como conselheiro da Fiocruz e também como brasileiro que
acompanha aquilo que é feito na Instituição.

Isso vem da origem da luta de Oswaldo Cruz para enfrentar os problemas no
Brasil. Ele não ficou dentro de um laboratório nem desistiu de levar adiante
a sua vontade na realização do objetivo tão fundamental que era atender a
saúde pública no Brasil. É uma pena que esse sentimento, essa vontade e esse
preparo dessa competência não estejam juntos em outras áreas, em outros
assuntos brasileiros no que diz respeito à solução dos problemas do povo.

Nós, até hoje, não tivemos a mesma vontade para enfrentar, por exemplo,
o problema da educação básica brasileira. Até hoje não usamos essa vontade,
firme, decidida e com competência para cuidar das nossas crianças desde o
dia em que cada uma delas nasce até o dia em que, já adultas, elas possam
enfrentar os problemas do mundo com educação, com qualificação.

A Fiocruz e o seu fundador, aquele que lhe deu o nome, são um exemplo que
o Brasil inteiro deveria seguir. De juntar competência e vontade para enfrentar
os problemas do povo brasileiro.
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“No Brasil, a gente nem
sempre tem capacidade e
raramente tem vontade.

Na Fiocruz, eu vi essas
duas coisas juntas.”




