
 

 

 

                                                                

 
 

PESQUISADORES

CIÊNCIA E DA SOCIEDADE

RESUMO  

Este trabalho originou-se de um grande projeto desenvolvido na disciplina de Práticas de 
Ensino de Ciências e Biologia VI do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do 
Instituto Federal do Paraná (IFPR) e teve como objetivo socializar e divulgar o trabalho dos 
pesquisadores brasileiros, reconhecendo os impactos e as contribuições sociais das 
pesquisas realizadas no Brasil. A partir de uma pesquisa do tipo bibliográfica pôde
perceber que os pesquisadores e as pesquisas do Brasil sofrem no momento atual, uma 
dura crítica e baixos investimentos, o que retraem os avanços da Ciência e da sociedade. 
Para tanto, é importante divulgar uma das muitas pesquisas brasileiras que contribuíram e 
ainda contribuem socialmente para nosso país. O pesquisador estudado foi o sanitarista 
Sérgio Arouca, um dos principais teóricos e líderes do chamado "movimento sanitarista", 
que mudou o tratamento da saúde pública no Brasil. Foi presidente da Fiocruz em 1985, 
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professor concursado da Escola Nacional de Saúde Pública (Ensp/Fiocruz), além de chefe 
do Departamento de Planejamento da Escola. Internacionalmente, foi consultor da 
Opas/OMS, contribuiu diretamente para o planejamento do sistema público nacional de 
saúde da Nicarágua e participou de diversos outros projetos estratégicos da Organização, 
incluindo trabalho de consultoria no México, Colômbia, Honduras, Costa Rica, Peru e Cuba. 
Mesmo no período de censura à imprensa por parte do governo militar, Sergio Arouca 
defendia o acesso de toda a população às informações científicas. Com a abertura política e 
a redemocratização no país, essa postura se intensificou. Quando nomeado presidente da 
Fiocruz, abriu as portas da instituição para a sociedade. Acreditava que os cientistas deviam 
participar da vida social e divulgar para os meios de comunicação suas atividades, muitas 
vezes financiadas pelos impostos dos próprios cidadãos. Como principais contribuições de 
sua pesquisa para a sociedade, são citadas a reforma sanitarista, onde Arouca lutou pela 
universalização da saúde e é reconhecido por sua produção científica e a liderança 
conquistada na construção do Sistema Único de Saúde (SUS), que oferece a todos os 
cidadãos brasileiros o acesso gratuito e integral aos serviços de saúde. Para a construção 
desta pesquisa, foi realizado a consulta pública sobre a vida e as contribuições do 
pesquisador Sergio Arouca, como em sua tese de doutorado “O dilema preventista: 
Contribuição para a compreensão e crítica da medicina preventiva”, disponível no site da 
Unicamp, e sua biografia, disponível no site da Fundação Oswaldo Cruz. 
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