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RESUMO 

Esta pesquisa qualitativa buscou compreender as atividades educativas, realizadas 
em Unidades de Saúde da Família, do Município de Mossoró-RN. Utilizou-se da 
cartografia simbólica para organizar e apresentar os dados da realidade. Partiu da 
abordagem da Educação em Saúde como prática de transformação de saberes, 
visando o desenvolvimento da autonomia e da responsabilidade dos indivíduos no 
cuidado à saúde, mediatizada pela valorização do espaço das relações 
interpessoais estabelecidas nos serviços, como contextos de práticas educativas 
emancipatórias. Realizou entrevistas individual e coletiva, com profissionais de 
saúde e usuários da ESF, sobre os temas, as atividades, a participação, as 
dificuldades, as potencialidades e a concepção da educação em Saúde que 
permeiam o cotidiano da Estratégia Saúde da Família. Do apreendido fez mapas 
temáticos com a análise das práticas educativas dos profissionais que integram a 
Saúde da Família. Constrói laços com os fios das concepções de educação 
refletidas nos temas e nas atividades das equipes de Saúde da Família. Religa os 
enredos das vozes sobre as dificuldades e as potencialidades dos processos 
educativos em prol de posturas emancipatórias. Para os usuários a Educação em 
Saúde significa bom atendimento e a veiculação de informações sobre a prevenção 
das doenças. Os profissionais entendem que é toda informação que se dá aos 
usuários, sobre a saúde, o bem estar social, econômico e o estado geral do ser 
humano, como forma do mesmo se prevenir e tratar a doença. As marcas impressas 
nas vozes denotam que as atividades e os temas trabalhados pouco motivam os 
usuários à participação, sendo que os médicos e dentistas também se excluem das 
práticas educativas. Os grupos de idosos são os que mais se envolvem com as 
atividades. O tamanho da área adstrita e seu distanciamento da comunidade 
dificultam o acesso dos usuários, bem como, diminuem a qualidade das ações 
educativas e os vínculos usuários-profissionais. Por conseguinte, a busca de 
medicamentos, a necessidade de consultas médicas e a vontade de serem bem 
atendidos são marcas das vozes dos usuários que se interligam com as informações 
esclarecedoras e orientadoras oferecidas pelos profissionais aos usuários. Disto 
decorre que as práticas necessitam incorporar o social, o subjetivo e atuar com 
práticas de prevenção e promoção a saúde, com base nos estilos de vida. O modelo 
dialógico a ser adotado desde a fase do planejamento das ações de educação em 
saúde poderia despertar o interesse dos grupos envolvidos; promover uma relação 
de diálogo e de escuta; problematizar a realidade local; estimular a prática 
metodológica dialética; promover processos de desconstrução de conceitos, valores 
e posturas, como mais necessários que o de construção, usando múltiplas 
linguagens. A tese defendida denota caminhos para outros estudos voltados para a 
compreensão de um modelo dialógico compromissado com as trocas de saberes e a 
descoberta de estratégias que favoreçam a formação da consciência crítica e a 
descoberta de como está a formação das novas gerações profissionais da saúde, de 
modo a pertencer ao projeto de sociedade, nas suas dimensões técnica, científica, 
pedagógica, ética, humanística e política.  
 
 
Palavras chaves: Educação em Saúde. Saúde da Família. Concepção Dialógica.   



 

 

ABSTRACT 

 
This qualitative research aimed to understand the educational activities carried out in 
Family Health Units, of the municipality of Mossoró-RN. It was used symbolic 
cartography to organize and present data from reality. It started on the approach of 
Health Education and knowledge transformation practice, aiming at the development 
of autonomy and responsibility of individuals and healthcare, publicized by the 
appreciation of the interpersonal relations area established in services, such as 
educational emancipator practices contexts. Individual and collective interviews were 
realized, conducted with health professionals and users of ESF, about themes, 
activities, membership, the difficulties, the potential and the design of health 
education that permeate everyday Family Health Strategy. From what was 
apprehended, thematic maps were done with the analysis of educational practices of 
professionals belonging to the Family‟s Health. Links are built with the wires of 
conceptions of education reflected on themes and activities of family health teams. 
The storylines are rebinded by voices about the difficulties and the potential of 
educational processes for emancipator postures. For users, health education means 
proper care and information on disease prevention. Professionals understand that it 
is all information that is given to users, about health, social well-being, economic and 
general condition of human being as a way of preventing and treating disease. Mark 
printed on voices denote that activities and themes worked don‟t motivate users 
enough for their participation, being that physicians and dentists also get excluded 
themselves from educational practices. Elderly groups are those who get most 
involved with the activities. The size of the contained  area and its seclusion from 
community make harder the access of users, as well as diminishing the quality of 
educational actions and links users-professionals. Therefore, the searching for 
medicines, medical consultations and wish to be well served are trademarks of 
voices from the users that interconnect with enlightening information and guidelines 
offered by professionals to users. It brings out practices that need to incorporate the 
social, the subjective and act with practices of prevention and health promotion, on 
the basis of lifestyles. The dialogical model, which needs to be approached since 
planning phase of health education actions could arouse interest of involved groups; 
promoting a relationship of dialogue and listening; discussing the local reality; 
stimulating practical methodological dialetics; promoting processes of deconstruction 
of concepts, values and attitudes, as more necessary than construction, using 
multiple languages. The defended thesis denotes paths to other studies aimed at 
understanding a dialogical template committed to exchanges of knowledge, and 
discover strategies that encourage formation of critical consciousness and the 
discovery of how is the training of new generations of healthcare professionals to 
belong to the project of society, in its technical, scientific, pedagogical, ethical, 
political and humanistic dimensions. 
 
Keywords: Health Education. Family Health. Factual Design.  

 
 
 
 
 



 

 

RESUMEN 
 

Este estudio cualitativo  buscó comprender las actividades educativas realizadas en 
las Unidades de Salud Familiar, de la Municipalidad de Mossoró-RN. Se utilizó  la 
cartografía simbólica para organizar y presentar los datos de la realidad. Partió 
desde el enfoque de educación para la salud como una práctica de transformación 
del conocimiento, visando el desarrollo de la autonomía y  de la responsabilidad de 
los individuos en el cuidado de la salud, mediados por la valorización del ámbito de 
las relaciones interpersonales que se establecen en los servicios, como contextos de 
prácticas educativas emancipadoras. Se realizó Entrevistas individuales y colectivas 
realizadas a profesionales de la salud y a los usuarios de la ESF, sobre los temas, 
las actividades, las participaciónes, las dificultades, los potenciales y sobre 
conceptos de la educación sanitaria a la vida cotidiana de la Estrategia de Salud 
Familiar. De lo aprendido se ha hecho  mapas temáticos para analizar las prácticas 
de los profesionales de la educación que integran la salud familiar. Construir 
vínculos con los cables de la educación  reflejadas en las cuestiones y en las 
actividades de los equipos de Salud Familiar. Conectar los enredos de las voces 
sobre las dificultades y las potencialidades de los procesos educativos hacia las 
posiciones de emancipación. Para los usuarios la educación en salud significa una 
buena asistencia y la transmisión de informaciones sobre la prevención de 
enfermedades. Los profesionales entienden  toda la información que se da a los 
usuarios, sobre la salud, el bienestar social, condición económica y general de los 
seres humanos, incluso  una forma de prevenir y tratar la enfermedad. Las marcas 
impresas en las voces denotan que las actividades y los temas trabajados motivan 
muy poco a los usuarios en la participación, siendo que los médicos y los dentistas 
también están excluidos de las prácticas educativas. Los grupos de ancianos son los  
que más se involucran con las actividades. El tamaño del área relacionado y su  
distanciamiento de la comunidad dificultan el acceso de los usuarios, de ese 
manera, disminuen la calidad de las actividades educativas y  los vínculos usuarios- 
profesionales. Por lo tanto la búsqueda de medicamentos, la necesidad de visitas al 
médico y  los deseos de ser bien atendidos son marcas de las voces  de los usuarios 
que  están interconectados con las informaciones esclarecedoras y orientadoras 
ofrecidas por los profesionales a los usuarios. De ello se deduce que  las prácticas 
necesitan incorporar lo social, lo subjetivo y actuar con prácticas de prevención y 
promoción de la salud, basado en estilos de vida. El modelo dialógico  a ser 
adoptado desde la fase de  planificación de las acciones de educación para la salud 
podrían despertar el interés de grupos envueltos, fomentar una relación de diálogo y 
escucha, cuestionar la realidad local; estimular la dialéctica prácticas metodológicas, 
promover  procesos de deconstrucción de conceptos, valores y actitudes, como la 
mayoría necesaria para la construcción, con varios idiomas. La tesis defendida  
denota caminos de acesso a otros estúdios destinados a comprender um modelo de 
diálogo comprometido com El intercambio de conocimento y descubrimiento de 
estrategias que pueden favorecer La formación de La consciência crítica y el 
descubrimiento para ver lãs formaciones de nuevas generaciones profesionales de 
La salud com el fin de pertenecer al proyecto de sociedad, en sus dimensiones 
técnica, científica, pedagógica, ética, humanista, y la política. 
 
 
Palabras claves: Educación en Salud. Salud Familiar. Concepto de Dialogo.  
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Foto 1 – Atividade Educativa do Enfermeiro na residência do usuário na área adscrita da USF

Dr. Epitácio da Costa Carvalho - Presidente Costa e Silva.

Foto: Acervo da autora

(...) o mais importante e bonito no mundo, é isto, que as pessoas não estão 

sempre iguais ainda não foram terminadas – mas que elas vão sempre 

mudando. Afinam e desafinam, verdade maior.

Guimarães rosa
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1 INTRODUÇÃO 

 

Hoje não se trata tanto de sobreviver como de saber viver. Para isso é 

necessário uma outra forma de conhecimento, um conhecimento 

compreensivo e íntimo que não nos separe e antes nos una pessoalmente 

ao que estudamos. 

                                                                          Boaventura de Sousa Santos 

 

O cenário da saúde atual está marcado por um grande desafio, que é o de 

imprimir, no cotidiano dos serviços, práticas educativas sensíveis às necessidades 

dos usuários1 e comprometidas com o modelo educativo dialógico.  

A proposição de práticas da educação em saúde dialógica não é a de 

informar para saúde, mas de transformar saberes existentes. A prática educativa 

nesta perspectiva visa o desenvolvimento da autonomia e da responsabilidade dos 

indivíduos no cuidado com a saúde, porém não mais pela imposição de um saber 

técnico-científico detido pelo profissional2 de saúde, mas sim pela valorização do 

espaço das relações interpessoais estabelecidas nos serviços de saúde como 

contextos de práticas educativas emancipatórias. 

É no escopo desta dimensão da educação em saúde, segundo Merhy (2005, 

p.202), que o profissional – ou os profissionais da saúde devem comprometer-se de 

fato com a vida do outro. Construírem encontros, adotarem novas formas 

comunicativas na relação profissional-usuário, já tão denunciado como limitante, 

insuficiente, ou mesmo como lugar de controle e de dominação. 

                                                 
1
O usuário, na condição de objeto, é considerado como “cliente”/ “paciente”/ “ser humano” / ïndivíduo” 

/ coletividade”, atendido de forma particular e individualizante, considerado a partir da 
instituição/organização/serviço onde o profissional presta assistência. Os clientes são atores que 
atuam, que representam, os quais, inseridos no mercado e a partir de uma relação mercantilizada, 
consomem um artigo, um bem, recebem algo.  O usuário, na condição de sujeito de direitos: 
integrantes dos diferentes segmentos da classe trabalhadora que, enquanto sujeitos de direito, agem, 
empreendem ações, intervêm, lutam, reivindicam, exigem, implementam, no sentido de usufruir e/ou 
desfrutar de alguma coisa coletiva, ligada a um serviço público ou particular, dessa forma podendo 
pleitear os serviços prestados e exercer sua autonomia na busca de emancipação (VASCONCELOS, 
2007). 
2
 Compreende-se por Profissional de Saúde, “todos aqueles que, estando ou não ocupados no setor 

saúde (...), detém a formação profissional específica ou capacitação prática ou acadêmica para o 
desempenho das atividades ligadas diretamente ao cuidado ou às ações de saúde” (MÉDICI et al, 
1999, p.101). A exemplo, dos médicos, enfermeiros, odontólogos, técnicos ou auxiliares de nível 
médio que detêm formação ou capacitação específica para o desempenho de tarefas ligadas ao setor 
saúde.  
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Educar para a saúde implica ir além da assistência curativa, significa dar 

prioridade as intervenções preventivas e promocionais. Deste modo, a Estratégia 

Saúde da Família (ESF)3, é um espaço privilegiado para desenvolvimento de 

práticas de educação em saúde4 (PEDROSA, 2006), seja em espaços 

convencionais, a exemplo dos grupos educativos, ou em espaços informais, durante 

a consulta do médico, do enfermeiro ou do cirurgião-dentista, na residência das 

famílias em ocasião das visitas domiciliares, caracterizados pela maior proximidade 

com a população e a ênfase nas ações preventivas e promocionais. 

No âmbito da saúde da família, a educação em saúde figura como uma 

prática prevista e atribuída a todos os profissionais que compõem a equipe de saúde 

da família. Espera-se que estes sejam capacitados para assistência integral e 

contínua às famílias da área adscrita5, identificando situações de risco à saúde na 

comunidade assistida, enfrentando em parceria com a comunidade os determinantes 

do processo saúde-doença6, desenvolvendo processos educativos para a saúde, 

voltados à melhoria do auto-cuidado dos indivíduos (BRASIL, 1997). 

A discussão da abordagem dos profissionais de saúde que não deve se 

restringir à assistência curativa, buscando dimensionar fatores de risco à saúde e, 

por conseguinte, a execução de ações preventivas, a exemplo da educação em 

saúde, não é nova. Desde meados da década de 1980, vem-se evidenciando a 

necessidade de novas concepções e práticas educativas para o Sistema Único de 

                                                 
3
 Possui como princípios basilares a humanização das práticas de saúde, a busca pela satisfação dos 

usuários, estreitarem o relacionamento dos profissionais com a comunidade, estimular o 
reconhecimento da saúde como um direito de cidadania e de qualidade de vida. 
4
 Para Pedrosa (2006) a Educação em Saúde representa um conjunto de práticas pedagógicas de 

caráter participativo, construtivistas e transversais a vários campos de atuação, desenvolvidas por 
gestores, movimentos sociais, grupos populacionais específicos e a população em geral, cuja 
finalidade, na maior parte dos casos, é sensibilizá-los para a aderência a projetos que contemplam as 
estratégias propostas. 
5
 Área adscrita é compreendida como abrangência da Unidade de Saúde, ou a área de atuação de 

uma equipe de Saúde da Família, segundo o número de famílias entre 600 e 1.000 famílias. A 
adscrição é definida dentro do item “diretrizes operacionais” no qual as regras passam a ser mais 
flexíveis, devendo residir na área entre 600 e 1.000 famílias com o limite máximo de 4.500 habitantes. 
Além disso, recomenda-se considerar a “diversidade sóciopolítica, econômica, densidade 
populacional e acessibilidade aos serviços”, entre outros fatores, na adscrição da população e 
delimitação das áreas (BRASIL, 1997). 
6
 A base de sustentação do termo “determinantes do processo saúde-doença” perpassa pela 

condição da vida social, econômica e cultural dos indivíduos submetido a fatores de risco de adoecer 
com maior ou menor freqüência e com maior ou menor gravidade. A sua significação está atrelada à 
multicausalidade, em que segundo Merhy (1997) e Mendes (1999), desloca o foco do interesse dos 
serviços para o favorecimento das condições de se ter saúde. Sobressai-se, então, o entendimento 
de que a doença tem relações com diversos fatores e se relaciona dinamicamente com a saúde. 
Nessa concepção, o adoecer deixa de ser o resultado de apenas um fator, para ser entendido como 
um processo em que inúmeros fatores estão envolvidos. 
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Saúde (SUS), no sentido de superar as formas mais tradicionais das práticas de 

educação em saúde.  

Práticas estas impregnadas por um discurso sanitário subjacente, higienista, 

normalizador, pontual e moralista com a finalidade de controlar atitudes e 

comportamentos individuais das pessoas, como forma de garantir a resolutividade 

dos problemas de saúde. 

A partir do século XX, com o movimento pela Reforma Sanitária no Brasil, 

final da década de setenta e primeiros anos da década de 1980, foi imprescindível a 

construção de um novo olhar de saúde e políticas em saúde. Essas mudanças foram 

interiorizadas por meio da promulgação da Constituição Federal de 1988, a qual 

instituiu a saúde como direito universal e dever do Estado e, mais adiante, pelas Leis 

nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que 

dispuseram acerca da criação do SUS e da criação de Conselhos e Conferências de 

Saúde, como instâncias colegiadas de participação popular. 

A implantação e sistematização do SUS, em 1990, mesmo que com uma 

série de dificuldades no acesso e na qualidade na prestação dos serviços, ainda 

existentes nos dias atuais, representa uma ampliação no campo dos direitos em 

saúde no país, à medida que possibilita um maior ingresso aos serviços de saúde. E 

mais, propõe a ruptura com os paradigmas de uma assistência curativa, 

consubstanciada no modelo hospitalocêntrico, privativo e de baixa resolutividade, 

para o modelo integral, humanizado e compromissado com o atendimento de 

necessidades e com a garantia do direito à saúde da população a partir dos 

princípios do SUS: da integralidade7, universalidade8, equidade9 e participação da 

população10. 

                                                 
7
 A Integralidade “significa a garantia do fornecimento de um conjunto articulado e contínuo de ações 

e serviços preventivos, curativos e coletivos, exigidos em cada caso para todos os níveis de 
complexidade de assistência. Engloba ações de promoção, proteção e recuperação da saúde” 
(BRASIL, 2009). 
8
 É com base no princípio da Universalidade que a “Saúde é reconhecida como um direito 

fundamental do ser humano, cabendo ao Estado garantir as condições indispensáveis ao seu pleno 
exercício e o acesso a atenção e assistência à saúde em todos os níveis de complexidade” (Id.). 
9
 A “Equidade é um princípio de justiça social porque busca diminuir desigualdades. Isto significa 

tratar desigualmente os desiguais, investindo mais onde a carência é maior” (Id.). 
10

 A Participação popular aparece como forma de “garantir a efetividade das políticas públicas de 

saúde e como via de exercício do controle social, é preciso criar canais de participação popular na 
gestão do SUS, em todas as esferas, municipal, estadual e federal” (Id.). 
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Depreende-se, portanto, que desde os primeiros movimentos reformistas, 

como por exemplo, a reforma da educação e a reforma psiquiátrica, muitas foram as 

iniciativas no campo das políticas públicas em saúde, para que os princípios da 

integralidade, universalidade, equidade e participação da população ganhassem 

concretude.  

Dentre as ações garantidoras do modelo assistencial, surge a Estratégia de 

Saúde da Família, para o nível da atenção básica11, considerada como porta de 

entrada do sistema de saúde, representada como um importante instrumento capaz 

de promover “uma nova dinâmica para a estruturação dos serviços de saúde, bem 

como para a sua relação com a comunidade e entre os diversos níveis de 

complexidade assistencial” (SOUZA, 2000, p. 25). 

Nessa perspectiva, a Educação em Saúde assume um papel de fundamental 

importância na construção histórica da assistência integral requerida pela ESF e 

pela reforma sanitária. Ela passa a ter um novo enfoque no qual a população e os 

profissionais compartilham saberes, e buscam conjuntamente a melhoria da 

qualidade de vida das pessoas.  

Entretanto, cumpre ressaltar que a reorganização de uma abordagem 

globalizante da saúde, não cabe apenas às iniciativas das instituições e de seus 

profissionais, mas também e principalmente, ao crescimento da capacidade dos 

usuários, das famílias, dos movimentos sociais e demais setores da sociedade em 

usufruirem e reorientarem os diversos serviços e saberes disponíveis. Por serem 

sujeitos partícipes das situações concretas desenvolvidas no sistema de saúde. 

(WENDHAUSEN; SAUPE, 2003). 

Santos (2005, p.226) no seu livro “A Crítica da Razão Indolente” nos traz 

uma reflexão sobre a epistemologia da cegueira “Se somos cegos, por que vemos 

tão facilmente a cegueira dos outros e por que razão é tão difícil aceitar a nossa 

                                                 
11

 A atenção Básica é definida na Portaria Nº 648 GM/2006 como um conjunto de ações de saúde, no 
âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de 
agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. É desenvolvida por 
meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, sob forma de 
trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a 
responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas 
populações. Utiliza tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade, que devem resolver os 
problemas de saúde de maior freqüência e relevância em seu território. É o contato preferencial dos 
usuários com os sistemas de saúde. Orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade 
e da coordenação do cuidado, do vínculo e continuidade, da integralidade, da responsabilização, da 
humanização, da equidade e da participação social (BRASIL, 2006). 



25 

 

própria cegueira? Por que julgamos ver plenamente o que só vemos parcialmente? 

E se assim é, de que vale sequer ver?”. Trazendo essa discussão da Sociologia 

para a área da saúde, especificamente para as práticas educativas na Saúde da 

Família, é difícil não nos questionarmos do porquê dos usuários dos serviços apesar 

de serem reconhecidos como sujeitos portadores de um saber que, embora diverso 

do saber técnico-científico, esse saber é deslegitimado pelos serviços de saúde? E 

mais: é possível, atualmente, realizar práticas educativas na Saúde da Família, que 

buscam uma aproximação com os saberes da população no desenvolvimento de 

práticas educativas emancipatórias? 

O tema abordado neste estudo, Educação em Saúde na Estratégia de 

Saúde na Família, possui uma identificação com o pensamento do autor acima 

citado por considerar que práticas educativas autoritárias e assimétricas adotadas 

nos serviços de saúde pelos profissionais de saúde são, portanto, passíveis de 

questionamentos. Haja vista que esse tipo de comportamento detentor do saber 

técnico-científico ditando comportamentos a serem seguidos pelos usuários dos 

serviços, nega a subjetividade nos processos educativos.  

Essa constatação aliada à verificação de que o tema encontra-se no âmbito 

de discussões de como viabilizar uma relação educativa dialógica com a população, 

rompendo com a verticalidade da relação profissional-usuário, valorizando as trocas 

interpessoais, denotam a relevância acadêmica e social deste estudo. 

O escopo dessa investigação é, por conseguinte, tecer argumentos sobre a 

tese de que as ações de educação em saúde devem pautar-se em práticas 

educativas dialógicas, com perspectivas emancipatórias.   

O interesse pelo tema surgiu das vivências pessoais e profissionais, uma 

vez que, desde o período da minha formação na graduação no curso de 

Enfermagem e Obstetrícia na Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte (FAEN/UERN), sempre mantive uma relação apaixonante 

pela atenção básica e pela pesquisa, desenvolvendo estudos sobre as condições de 

vida e saúde da população.  
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Importa esclarecer que a pesquisa teve um grande impulso na minha vida 

profissional, devido minha inserção no Programa de Educação Tutorial (PET)12 do 

Ministério da Educação, como bolsista, durante os quatro anos do curso.  

Ao longo do tempo, conforme ia cursando as disciplinas do curso de 

Enfermagem na FAEN fui me identificando com a atenção básica, por compreender 

a importância da prevenção das doenças e promoção da saúde desenvolvida neste 

nível de atenção à saúde. A grande ênfase dada na atenção básica, naquele período 

(1991 a 1994), era ao PACS (Programa de Agentes Comunitários de Saúde), uma 

vez que o PSF (Programa Saúde da Família) só veio a ser implantado pelo 

Ministério da saúde em 1994, mesmo ano que concluí a minha graduação em 

Enfermagem. 

Assim, logo que concluí a graduação, ingressei no curso de mestrado em 

Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

Concomitantemente ao período do mestrado, recebi convite para assumir o cargo de 

enfermeira e de Secretária de Saúde e Assistência Social do município de Tibau, 

cidade praiana do Estado do Rio Grande do Norte, situada a 42 km do município de 

Mossoró. Esse período, antes de qualquer coisa, foi de grande aprendizado, pois 

tive a oportunidade de participar das discussões e decisões sobre a estruturação 

dos modelos de atenção à saúde, enquanto membro das comissões intergestoras, 

em nível estadual, além de intervir na estruturação da secretaria de saúde e 

assistência social do município de Tibau/RN.  

À época, a atenção básica constituia um dos pilares dos instrumentos 

normativos do Ministério da Saúde, definindo áreas de atuação estratégicas mínimas 

da condição de Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada, tais como: a saúde da 

criança, da mulher e bucal, o controle da hipertensão arterial, diabetes e tuberculose 

                                                 
12

 O Programa de Educação Tutorial (PET) criado em 1979 pela coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior- CAPES, transferido no final de 1999 para a Secretaria de Educação 
Superior do Ministério da Educação – SESu/MEC, sob a gestão do Departamento de Modernização e 
Programas da Educação Superior, destina-se a apoiar grupos de alunos que demonstrem interesse, 
potencial e habilidades destacadas em cursos de graduação das Instituições de Ensino Superior- IES. 
O PET é um programa de longo prazo que visa realizar, dentro das Universidades Brasileiras, o 
modelo de indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão. Está vinculado a Pró-Reitoria de 
Graduação, tendo como objetivo geral promover a formação ampla e de qualidade acadêmica dos 
alunos envolvidos direta ou indiretamente com o programa, estimulando a fixação de valores que 
reforcem a cidadania e a consciência social de todos os participantes e a melhoria dos cursos de 
graduação (BRASIL, 2006). 
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e a eliminação da hanseníase, atividades tipicamente vinculadas à atuação das 

equipes do PSF.  

Paralelamente a isso, mesmo antes de concluir o mestrado, ingressei na 

carreira de docente na FAEN/UERN, cujas vivências têm fortalecido meu 

entendimento sobre as ações de saúde e os direitos à vida. A troca de experiências 

com os profissionais da área da saúde, gestores, docentes e discentes foram de 

fundamental importância no aprendizado e na construção de indagações sobre as 

práticas de saúde. 

Toda a minha vida profissional, conforme se pode vislumbrar, está 

permeada de ações voltadas para atenção básica, mais especificamente na Saúde 

da Família e na Educação em Saúde, como proposta pedagógica libertadora, 

fomentando os princípios de solidariedade, equidade, cidadania e ética. 

Nessa perspectiva, essas experiências oriundas de minha trajetória 

profissional trouxeram inquietações e me possibilitaram a constatação da existência 

de ações de saúde inconsistentes, em se tratando de estratégias metodológicas que 

viessem subsidiar e dar sentido a prática educativa emancipatória na Saúde da 

Família. Também, por acreditar que apesar dos avanços alcançados com o SUS, 

com a descentralização das ações dos serviços de saúde, com a participação 

popular nas conferências e conselhos de saúde e a implantação da Estratégia 

Saúde da Família (ESF), muito ainda há o que se avançar. Especificamente sobre a 

participação da população nas práticas educativas adotadas nos serviços de saúde. 

As práticas educativas em saúde ainda se constituem um amplo campo a 

ser explorado. Como por exemplo, sobre as formas como as atividades educativas 

são realizadas e as repercussões que possam ter na transformação do estilo de vida 

das pessoas, valorizando o saber popular, as iniciativas da população e usuários, 

através do diálogo, ou seja, do modelo emergente de educação em saúde. 

De tal modo, o ingresso no curso de doutorado na área de Ciências Sociais 

constituiu um campo profícuo nessa determinação por ter contribuído para a 

construção do conhecimento teórico e aplicado, notadamente no que tange à 

questão das Políticas Públicas da Saúde, especificamente da Estratégia Saúde da 

Família, tendo em vista a compreensão crítica das práticas educativas, como 

práticas sociais emergentes de interlocução dialógica. 
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Diante do exposto, a pesquisa teve como objetivos: 

- Analisar as práticas educativas que permeiam o trabalho dos profissionais 

que integram a saúde da família, no município de Mossoró/ RN 

- Refletir sobre as concepções de educação presentes nas práticas das 

equipes de Saúde da Família. 

- Identificar as dificuldades e as potencialidades dos processos educativos 

em prol de posturas emancipatórias. 

O campo da investigação empírica do estudo foi a Estratégia Saúde da 

Família do município de Mossoró/RN (áreas urbana e rural) utilizando como foco as 

práticas de educação em saúde desenvolvidas pelas equipes de Saúde da Família.  

A opção por esse cenário se sustenta em dois motivos: primeiro, pela nossa 

própria interação profissional com a realidade do sistema da saúde de Mossoró; e, 

segundo, por constatar que, após mais de 10 anos da implantação da ESF em 

Mossoró, ainda não foram desenvolvidas pesquisas que investigue as problemáticas 

que permeiam o cotidiano das práticas de educação em saúde. 

Evidenciamos a emergência de um novo discurso nas práticas educativas na 

Saúde da Família, abandonando estratégias comunicacionais informativas para a 

adoção de uma comunicação dialógica, capaz de acumular experiências contra-

hegemônicas e emancipatórias.  

A comunicação dialógica na educação em saúde significa buscar uma 

relação menos assimétrica entre o profissional de saúde e o usuário. Essa 

aproximação é obstaculizada pela distância entre os atores, constituída a partir das 

posições do poder ocupado pelo profissional de saúde e da fragilidade do usuário. 

Esse poder que se apoiou no saber técnico-científico estabeleceu um modo 

específico do profissional se expressar, contribuindo para o distanciamento do 

profissional/usuário e o não reconhecimento que ambos são movidos por crenças, 

valores, concepções macro e micropoliticamente constituídas nos processos sociais  

e históricos (MERHY, 1999). 

Experiências contra-hegemônicas emancipatórias são aquelas que dão 

sentido às práticas emergentes de caráter libertador, no sentido de se contrapor aos 

processos hegemônicos, ou seja, aos modelos que prevalecem no poder. Aliás, ao 
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fazer referência à globalização hegemônica, Germano (2007) destaca a necessidade 

do estabelecimento de redes e alianças que sirvam de forças contra-hegemônicas 

para dar sentido a novos projetos resistentes às forças hegemônicas, o que significa 

reinventar novas experiências.   

Retomando a abordagem metodológica utilizamos a pesquisa qualitativa no 

mesmo sentido atribuído por Minayo (1993), ou seja, o método qualitativo é útil na 

aproximação e análise do objeto de investigação, incorporando aspectos do 

significado e da intencionalidade como inerentes aos fatos, às relações e às 

estruturas sociais das práticas educativas na Saúde da Família do Município de 

Mossoró-RN tal como relatam e interpretam os profissionais e usuários da Estratégia 

Saúde da Família.  

Assim, nessa abordagem enquanto pesquisadora, respeitamos a opinião dos 

participantes, e acreditamos no que disseram, mas, no momento da leitura das 

linguagens, fizemos nossa própria interpretação do significado dos símbolos 

emergidos das vozes e dos dados objetivos e subjetivos captados nas fontes 

documentais. 

Partimos do entendimento de que a escolha da técnica de coleta de dados é 

norteada pela opção do melhor método, dentro daquilo que o pesquisador objetiva 

na sua pesquisa. Tem como propósito cartografar as vozes dos entrevistados a 

cerca das práticas educativas na Estratégia Saúde da Família no município de 

Mossoró, sem perder a noção de que o conhecimento é sempre uma construção 

social do coletivo, ou seja, uma construção da realidade.  

Para a fonte de pesquisa foram utilizados roteiros de entrevistas semi-

estruturados (ou abertos) individuais e coletivos, assim como a observação 

sistemática, como instrumentos os quais serviram de subsídios para melhor 

compreensão e análise do estudo ora apresentado. 

Sobre a entrevista semiestruturada ou entrevista aberta entendemos que 

esta modalidade permite ao entrevistador uma maior flexibilidade, na medida em que 

pode se alterar a ordem das perguntas e se tem ampla liberdade para fazer 

intervenções. 

A entrevista é definida por Haguette (1997, p. 86) como um “processo de 

interação social entre duas pessoas na qual uma delas, o entrevistador, tem por 
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objetivo a obtenção de informações por parte do outro, o entrevistado”. Através da 

entrevista conseguimos obter dados objetivos e subjetivos dos enredos das vozes 

dos atores sociais, que são os enfermeiros, médicos, dentistas, agentes 

comunitários de saúde e técnicos de enfermagem que atuam nas equipes de Saúde 

da Família do Município de Mossoró, bem como os usuários da área adscrita das 

Unidades Saúde da Família (USFs) investigadas. 

No sentido de atender às diretrizes e normas que regulamentam as 

pesquisas envolvendo seres humanos estabelecidas pela Resolução nº 196 / 96 do 

Conselho Nacional de Saúde num primeiro momento, construimos as solicitações de 

autorização (apêndice A) tanto as instituições pesquisadas, bem como aos demais 

atores envolvidos na pesquisa. Foi solicitada autorização aos Gestores da Saúde 

(gerência executiva de saúde do município de Mossoró e os gerentes das unidades 

de saúde) para nos aproximarmos dos profissionais das equipes de Saúde da 

Família e usuários dos serviços.  

No que diz respeito à dignidade humana, que, no âmbito da pesquisa 

científica, exige que toda pesquisa se processe após consentimento livre e 

esclarecido dos sujeitos, indivíduos ou grupos que por si e/ou por seus 

representantes legais manifestem a sua anuência à participação na pesquisa. 

 A participação dos profissionais e usuários na pesquisa se deu mediante a 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (apêndice B), 

elaborado em linguagem acessível, demonstrando-se a justificativa, os objetivos e 

os procedimentos utilizados na pesquisa. 

Antecedendo a realização das entrevistas (que foram realizadas pela própria 

pesquisadora) aproximamo-nos dos profissionais da Saúde da Família e dos 

usuários dos serviços de saúde das respectivas unidades investigadas, expondo-

lhes nossa proposta de estudo e deixando-os à vontade para participar. Aos 

interessados, entregamos-lhes e explicamos-lhes o TCLE para que assinassem 

autorizando a entrevista, podendo deixar de colaborar em qualquer fase, sem 

penalização alguma e sem prejuízo ao sigilo quanto às informações já fornecidas, 

cabendo apenas comunicar a decisão à pesquisadora. 

A autorização para a realização de cada entrevista teve garantia de ser livre 

e que as informações fornecidas foram tratadas anonimamente, bem como tivemos 
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o cuidado com a preservação da imagem dos entrevistados e das instituições 

sediadoras, obedecendo às diretrizes e normas regulamentadoras da pesquisa.  

Foram utilizadas questões abertas em que os profissionais de saúde e 

usuários dos serviços de saúde discorreram sobre as práticas educativas que 

permeiam o trabalho na Saúde da Família, identificando-os: quais temas são 

abordados nessas atividades; como se dá a participação dos profissionais e 

usuários; quais dificuldades e potencialidades estão presentes no processo 

educativo no cotidiano da Saúde da Família e por fim, identificaram quais 

concepções de educação em saúde estão presentes nessas práticas, como forma 

de confrontarmos os enredos das vozes dos entrevistados acerca das práticas 

educativas utilizadas nas USFs no município de Mossoró. 

Utilizamos o recurso de gravação das vozes dos atores sociais com o 

emprego de um MP4, mediante prévia aquiescência dos depoentes, onde as 

gravações foram transcritas ao final de todas as entrevistas pela própria 

pesquisadora, extraindo das falas, os elementos categoriais que denotavam 

significação para a discussão dos resultados. 

A técnica de entrevista coletiva foi optada pela possibilidade de reunir 

atores da mesma categoria profissional num mesmo espaço de investigação, por 

exemplo, os agentes comunitários de saúde, propiciando o debate e a reflexão 

crítica sobre o objeto de investigação. Assim, ela foi utilizada como forma de 

ampliação das possibilidades de captação das linguagens dos atores sobre o objeto 

de investigação da tese e apoia-se no pensamento de Chiesa e Ciampone (1999, p. 

306), quando afirmam que a mesma favorece ao pesquisador “observar os pontos 

convergentes e os divergentes, além das diferentes maneiras da superação dos 

problemas evidenciados nos diferentes campos que compõem o cenário”. 

Sobre a observação, segundo Trivinos (1993), ajuda a conhecer os atos, a 

dinâmica espontânea dos indivíduos, sua prática e seu cotidiano, possibilitando o 

entendimento do fenômeno que está sendo investigado.  

Assim sendo, no movimento da coleta de dados a observação contribuiu 

para um contato direto com a realidade, favorecendo a penetração mais 

profundamente às nuances do objeto investigado. Aliás, como enfatiza Lakatos 

(1996, p. 79), a observação também é considerada como instrumento de coleta de 
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dados para conseguir informações sob determinados aspectos da realidade. Ela 

ajuda o pesquisador a “identificar e obter provas a respeito de objetivos sobre os 

quais os indivíduos não têm consciência, mas que orientam seu comportamento”. É 

o momento em que o pesquisador procura recolher e registrar os fatos da realidade 

sem a utilização de meios técnicos especiais, ou seja, sem planejamento ou 

controle.  

No sentido de abranger as várias dimensões da interpretação dos dados, 

as entrevistas individuais e coletivas foram precedidas de análises documentais, 

bem como, contaram com contribuições etnográficas, através das observações 

realizadas em campo sobre a organização e consolidação dos serviços de saúde, 

com ênfase no significado das práticas educativas dialógicas como instrumento das 

ações de educação em saúde. 

Assim, de posse do material coletado iniciamos a sua organização, 

procuramos nos aproximar o máximo possível do método da análise qualitativa, 

baseada em Minayo (2000), com o objetivo de compreender melhor esse método, no 

sentido de descrever e cartografar o significado dos enredos das vozes dos 

entrevistados.  

Considerando a necessidade de limitação das Unidades de Saúde a 

serem incluídas no campo do estudo, realizamos visitas técnicas à Gerência 

Executiva de Saúde onde captamos dados objetivos através de fontes secundárias 

sobre o Sistema Municipal de Saúde de Mossoró, nos livros de registros e sistema 

de informações do SUS. Fizemos, também, seleção das Unidades de Saúde da 

atenção básica que passariam a fazer parte do grupo pesquisado, cujas condições 

consideradas foram:  

- Ser Unidade Saúde da Família (USF)13 do município de Mossoró. 

- A equipe de Saúde da Família está constituida com todas as categorias 

profissionais (médico, enfermeiro, cirurgião-dentista, auxiliar de consultório dentário, 

auxiliar/técnico de enfermagem e agente comunitário de Saúde), categorias essas 

                                                 
13

 Unidade Saúde da Família (USF) surge como uma nova denominação da Unidade Básica de 
Saúde (UBS) organizada sob a lógica da Estratégia Saúde da Família. É a unidade pública de saúde 
destinada a realizar atenção contínua nas especialidades básicas, com uma equipe multiprofissional 
habilitada para desenvolver as atividades de promoção, proteção e recuperação, características do 
nível primário de atenção. As USFs deverão ser instaladas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) já 
existentes no município, ou naquelas a serem reformadas ou construídas de acordo com a 
programação municipal em áreas que não possuem nenhum equipamento de saúde (BRASIL, 1997). 
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mínimas para compor a equipe Saúde da Família (SF) conforme determinação do 

Ministério da Saúde. 

Por meio dessa atividade cartográfica pode-se observar que a rede dos 

serviços de saúde da atenção básica do município de Mossoró é composta por 46 

(quarenta e seis) Unidades Básicas de Saúde - UBS14, das quais 39 (trinta e nove) 

possuem equipes Saúde da Família, ou seja, passam também a ser denominadas 

Unidades Saúde da Família estando situadas 29 (vinte e nove) na zona urbana e 10 

(dez) na zona rural. 

Assim sendo, o quadro 1 apresenta a distribuição das Unidades Básicas 

de Saúde do Município de Mossoró por área (urbana e rural), zona geográfica 

(Norte, Sul, Leste, Oeste,Central e Rural), Unidade Básica de Saúde que possuem 

equipes de Agentes Comunitários de Saúde (ACS)  e equipes da Saúde da Família 

(SF). 

 
Quadro 1: Distribuição das Unidades Básicas de Saúde por área, zona geográfica, 
equipes de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e equipes de Saúde da Família 
(SF) do município de Mossoró – RN. Março / 2009. 
 

 
ÁREA 

 
ZONA 

GEOGRÁFICA 

 
UBS 

(ACS) 

 
UBS 
(SF) 

 
TOTAL 

 

 

URBANA 

 

 

NORTE 

 

02 

 

08 

 

10 

SUL - 06 06 

LESTE 01 08 09 

OESTE 01 05 06 

CENTRAL - 02 02 

RURAL RURAL - 10 10 

TOTAL 06 04 39 46 

Fonte: GES 

                                                 
14

 Segundo a Portaria n° 11 do Ministério da Saúde e da Secretaria de Atenção a Saúde, as Unidades 
Básicas de Saúde são aquelas unidades para a realização de atendimento de atenção básica integral 
a uma população nas especialidades básicas, isto é, em clínica médica, pediatria e ginecologia. A 
assistência deve ser permanente, podendo, ou não, oferecer serviços de apoio diagnóstico, 
terapêutico e pronto atendimento 24 (vinte e quatro) horas. 
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Após o mapeamento das unidades de saúde da atenção básica por área 

e zona geográfica, foram escolhidas 12 (doze) unidades Saúde da Família para 

integrarem a amostra do estudo, mediante sorteio, respeitando um quantitativo de 02 

(duas) Unidades Saúde da Família por zona geográfica, a fim de termos uma 

representatividade de todo o município investigado. 

A coleta de dados empíricos realizou-se no período de Junho de 2008 a 

março de 2009, envolveu 12 (doze) Unidades Saúde da Família das 39 (trinta e 

nove) existentes no município de Mossoró, ou seja, 30,8% das USF dentre as quais 

foram entrevistados 24 (vinte e quatro) profissionais das equipes Saúde da Família e 

12 (doze) usuários, perfazendo um total de 36 (trinta e seis) entrevistados. A 

efetivação das entrevistas deu-se por meio do contato direto nas próprias USF, 

mediante roteiros semi-estruturados (apêndices C e D) e marcadas previamente, 

sendo abordados pontos relevantes sobre as práticas de educação em saúde no 

cotidiano das equipes de Saúde da Família. 

Nesse ínterim, a tese encontra sustentação teórica em vários pensamentos 

do cientista social Boaventura de Sousa Santos (2003), ao refletir sobre a 

reinvenção da emancipação social baseada em iniciativas locais destinadas a 

mobilizar lutas locais, mesmo que para resistir a poderes translocais, nacionais ou 

globais. O autor afirma que a diferenciação entre o local e o global para situar a 

emancipação social deixou de fazer sentido, vez que o significado da emancipação 

depende de quem lhe está olhando e em que momento histórico. Ou seja, “o que é 

emancipação social para um grupo social ou em um dado momento pode ser 

considerado regulação ou mesmo opressão social para outro grupo social” 

(SANTOS, 2003, p.23). 

No caso do significado das práticas educativas em saúde no cenário sob a 

ótica dos profissionais não necessariamente terá o mesmo sentido atribuído pelos 

usuários. Bem porque os conhecimentos desse ou daquele grupo podem ser 

dissonantes ou convergentes nesse ou naquele momento quando o fato foi 

investigado e que podem ser significados à luz da teoria dos conhecimentos 

ausentes. 

Sobre essa questão, ao discutir a epistemologia dos conhecimentos 

ausentes (epistemologia da cegueira) o autor supracitado enfatiza que a 

epistemologia da visão parte da premissa de que as práticas sociais são práticas de 
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conhecimento. Nesse sentido, as respostas dos usuários, mesmo não assentando 

“na ciência não são práticas ignorantes, são práticas de conhecimentos rivais, 

alternativos”. O fato é que há a mesma relevância de sentidos nos significados das 

falas dos profissionais e nas dos usuários dos serviços de saúde; pois, “não há 

nenhuma razão apriorística para privilegiar uma forma de conhecimento sobre 

qualquer outra”, apontando para a formação de constelações de conhecimentos 

orientados para a criação de uma mais valia de solidariedade e um novo senso 

comum15 (SANTOS, 2005, p.247). 

O fato é que Santos (2005, p.247) nos conduz a discutir a ruptura 

epistemológica das duas formas de conhecimento, quando as denomina de 

conhecimento verdadeiro e conhecimento falso e enfatiza que um conhecimento não 

existe sem o outro, por mais opostas que sejam as suas visões. Fato é que “ambos 

são parte de uma mesma constelação cultural, que hoje começa a dar sinais de 

fechamento e exaustão. Ou por outras palavras, o senso comum é tão moderno 

como a própria ciência moderna”, mas que se diferenciam em termos de 

significados.  

Sobre esse aspecto, Santos (2005a) esclarece que o próprio significado de 

distinção para a ciência se diferencia do atribuído pelo senso comum, senão, 

vejamos: para a ciência, a distinção é vista entre o conhecimento objetivo e a mera 

opinião ou preconceito, tendo um poder excessivamente relativo ao conhecimento, o 

tornando possível. Enquanto que para o senso comum, a distinção significa a 

demarcação entre o conhecimento incompreensível (científico) e o conhecimento 

óbviamente útil. “Como todo o conhecimento especializado e institucionalizado, a 

ciência tem o poder de definir situações para além do que sabe acerca deles”. O 

autor, dessa forma, reforça a assimetria de pensamentos e a imposição do 

pensamento científico, concluindo que: “É por isso que a ciência pode impor, como 

ausência de preconceito, o preconceito de pretender não ter qualquer preconceito” 

(SANTOS, 2005a, p.247-248). 

                                                 
15

 Senso comum, esse entendido por Santos (2005a) como o modo dos grupos ou classes sociais 

subordinadas viverem a sua subordinação e que essa vivência longe de ser acomodatícia, possui 
resistência desenvolvendo-se e transformando-se em armas de luta. “Senso comum foi o nome dado 
a todas as formas de conhecimento que não correspondessem aos critérios epistemológicos 
estabelecidos pela ciência para si própria” (Id, p. 247). Para o autor, “O Senso comum faz coincidir 
causa e intenção; subjaz-lhe uma visão de mundo assente na acção e no princípio da criatividdae e 
da responsabilidade individuais” (SANTOS, 2005b, p.89). 
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Santos (2003) dá um aprofundamento teórico a essa tese, quando também 

discute a ampliação do cânone do reconhecimento, da diferença e da igualdade, no 

seu livro “Reconhecer para Libertar: os caminhos do cosmopolitismo multicultural”, 

chamando a atenção para o diálogo da hermenêutica dialética, explicando que trata 

de uma prática de interpretação e de tradução entre culturas do diálogo entre 

culturas do intermédio da qual se amplia a consciência da incompletude de cada 

cultura envolvida no diálogo e se cria a disponibilidade para a construção de formas 

híbridas de dignidade humana mais ricas e partilhadas. O conhecimento resultante 

será coletivo, interativo, intersubjetivo e reticular. ”As pessoas e os grupos sociais 

têm o direito a ser iguais quando a diferença os inferioriza, e o direito a ser 

diferentes quando a igualdade os descaracteriza” (SANTOS, 2003, p.56). 

A ideia é discutir que na sociologia das ausências e na sociologia das 

emergências “não há ignorância em geral, nem saber em geral. Toda a ignorância é 

ignorante de um certo saber e todo saber é a superação de uma ignorância 

particular”. Deste princípio de incompletude de todos os saberes decorre a 

possibilidade de diálogo e de disputa epistemológica entre os saberes. O que cada 

saber contribui para esse diálogo é o modo como orienta uma dada prática na 

superação de certa ignorância. O confronto e o diálogo entre os saberes são um 

confronto e diálogo entre diferentes processos através dos quais práticas 

diferentemente ignorantes se transformam em praticas diferentemente sábias 

(SANTOS, 2004a, p. 790). E desta forma visa substituir a monocultura do saber 

científico por uma ecologia dos saberes, ou seja, saberes não-científicos 

alternativos. Para o autor, “o importante é identificar os contextos e as práticas em 

que cada uma opera e o modo como concebem saúde e doença e como superam 

ignorância (sob forma de doença não diagnosticada) em saber aplicado (sob a forma 

de cura) (Id, p. 791). 

Quando também o cientista social Boaventura de Sousa Santos (2002), 

discorre sobre a localização como conjunto de iniciativas que visam implementar ou 

implantar espaços de sociabilidade de pequena escala, comunitários, assentes em 

relações face-a-face, orientados para a auto-sustentabilidade e regidos por lógicas 

participativas, que assentem a ideia que cultura e comunidade estão incorporadas e 

assim, enraizadas. “No espaço da comunidade o conhecimento local, a tradição e as 

culturas locais são preponderantes”. E mais, que os atores sociais (grupos, classes) 
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no inicio desse novo milênio, privilegiem a ação transformadora do processo de 

globalização e das mudanças dessa nova era, com argumentos paradigmáticos, 

através de práticas emancipatórias e de solidariedade (SANTOS, 2002, p.517). 

Sobre esses argumentos, o educador Paulo Freire, dá contribuições a esse 

estudo quando diz que a experiência da libertação / emancipação é tanto mais 

sentida e compreendida quanto maior for à abertura, tanto do educador quanto do 

educando para o diálogo, e que a prática da relação dialógica é condição para a 

concretização da libertação/emancipação e para a construção de um novo tipo de 

sociedade.  

Freire afirma que “O grande perigo do assistencialismo está na violência do 

seu antidiálogo, [que] impondo ao homem mutismo e passividade”, não lhe 

oferecendo condições especiais para o desenvolvimento de sua consciência que, 

nas democracias autênticas, há de ser cada vez mais crítica. O autor acrescenta que 

essa prática assistencialista “rouba ao homem condições à consecução de uma das 

necessidades fundamentais de sua alma – a responsabilidade” (FREIRE, 2000, 

p.57-58). 

Para Freire (2003) antes ser criticado como idealista e sonhador inveterado 

por continuar, sem relutar, a apostar no ser humano, pois nenhuma teoria da 

transformação político-social do mundo o comove sequer, se não partir de uma 

compreensão do homem e da mulher enquanto seres fazedores da história e por ela 

feitos, seres da decisão, da ruptura, da opção.  

Outros teóricos que discutem a Educação em Saúde e a Estratégia Saúde 

da Família também foram imprescindíveis como suportes para o desenvolvimento 

dessa tese, tais como: Vasconcelos (2001, 2004), Merhy (2005, 2006, 2007), Souza 

(2004), Alves (2005), Germano (2002, 2006, 2007) Fernandes (2007), Flores (2007), 

Goulart (2007), Herbert et al (2009), Vilar (2009), Bravo et al (2009), Gohn (2010), 

dentre outros. 

Para então adentrarmos na significação do objeto do estudo, utilizamos a 

metodologia adotada por Santos (2002, p.205) que ele denomina de Sociologia 

cartográfica ou cartografia simbólica, por compreender que a linguagem cartográfica 

é uma metodologia fascinante e semiótica que tem vindo para fornecer instrumentos 

analíticos novos para estudos. E que ao longo do tempo, os sistemas de sinais têm 
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evoluído, variando segundo o produtor do mapa ou do seu uso específico. “Os 

mapas podem ser mais figurativos ou mais abstratos, assentar em sinais emotivos 

ou expressivos ou, pelo contrário, em sinais referenciais ou cognitivos. Em suma, os 

mapas podem ser feitos para serem vistos ou serem lidos”. Enquanto que a 

simbolização representa os símbolos gráficos usados para assinalar os elementos e 

características da realidade espacial selecionada para estudo. 

Incursionando ainda no entendimento sobre a cartografia, Boaventura de 

Sousa Santos (2005, p. 197) nos diz que: “(...) em termos epistemológicos, (...) é 

uma ciência muito complexa, pois combina características das ciências naturais e 

das ciências sociais.” Ela se constitui na própria contribuição representativa do 

significante, neste caso o cenário do estudo. Ela (a cartografia) contribui para ilustrar 

os vários modos de ”imaginar e representar o espaço (...), dentre eles, (...) os mapas 

e, nestes, os mapas cartográficos” e imagens (id, p. 198). 

Sob esta ótica a cartografia será o significante que fundamenta os fios e os 

enredos das vozes dos profissionais de saúde e usuários, sobre o significado da 

realidade das práticas educativas na Saúde da Família, objeto desta tese.  

É, pois, imperativo que se perceba que a cartografia traz-nos a 

possibilidade de relatar os nossos conhecimentos sobre nosso espaço de vivência. 

E, o seu significante, no entendimento de Harley (1991, p. 7), pode ser explicado 

como: 

a técnica, a arte e/ou a ciência de produzir mapas, que são 
representações bidimensionais da superfície terrestre, projetada num 
plano (o papel, a tela do computador). Muitas discussões poderiam ser 
levantadas a respeito do caráter técnico, artístico ou científico da 
atividade de produzir representações cartográficas. Não há dúvida, no 
entanto, quanto ao papel dos mapas como forma de comunicação, 
empregada por diversas sociedades desde os tempos primitivos para 
relatar seus conhecimentos sobre seu espaço de vivência. 

 

A abordagem metodológica da cartografia, parafraseando Pesavento (2003, 

p.103) é uma estratégia de interpretação da análise dos significados da ação 

humana, ou seja, “a cartografia social remete a pensar as ações dos homens que se 

inscrevem, necessariamente, em uma temporalidade”. 
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Para a visibilidade das representações, o seu significado encontra 

sustentação na relação com os símbolos utilizados seja no âmbito discursivo seja 

pela projeção visual gráfica dos mapas e das imagens. 

Sobre o entendimento do simbolismo reportamo-nos a Santos (2005, p. 

204), ao afirmar que:  

A simbolização é o terceiro grande mecanismo da representação/distorção 
cartográfica da realidade. Diz respeito aos símbolos gráficos usados para 
assinalar os elementos e as características da realidade espacial 
selecionados. Sem sinais, o mapa é tão inútil quanto o mapa de Borges. É 
este o caso do mapa de Bellman na história de Lewis Carrol, o mapa que 
pretendia representar o mar sem vestígios de terra e que, como tal, era uma 
folha de papel absolutamente em branco. 

 

Sem dúvida o significado dos elementos simbólicos perde o sentido se não 

partirem de uma imagem expressiva da verdade captada de diferentes contextos 

sóciogeográficos para dar sentido à dimensão do discurso sobre o fenômeno em seu 

contexto sócio-cultural.  

Avançamos na compreensão dos instrumentos de investigação sob a ótica 

da pesquisa qualitativa sustentada na exposição cartográfica esclarecendo que a 

Cartografia está pautada em princípios e modos de representação que exigem 

métodos e instrumentos cartográficos. Como bem afirma Merhy (2007), seja como 

mapa ou como imagem, é preciso entendermos que a cartografia incorpora os 

símbolos gráficos que incluem pontos, linhas, superfícies, que estão definidos, tanto 

por sua localização no espaço com respeito a um sistema de coordenadas, como 

por alguns de seus atributos espaciais (nomes, classificações, cores) e o próprio 

discurso argumentativo sobre tais símbolos. 

Seja pela emoção, seja pela reflexão científica o fato é que a cartografia faz 

com que o objeto de investigação se dê a conhecer pela nossa capacidade de 

captar o seu significado simbólico. A base significativa, então, é a possibilidade de 

apreender, organizar e representar e comunicar sobre o objeto. Que pode ser mapa 

ou outro recurso visual. No entendimento de Oliveira (2004, p. 01):  

um mapa é uma forma de comunicação. Ele conjuga as propriedades da 
linguagem visual, expressa na imagem formada pelo arranjo de tonalidades, 
cores, formas e texturas, com a linguagem sonora (escrita), presente no 
título, na legenda, na toponímia (os nomes dos lugares ou objetos) e em 
outras partes do mapa. 
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No que tange a essencialidade da cartografia como atributos teóricos para 

dar sustentação à análise do objeto pensaram ser necessário considerar uma 

abordagem que visualize as várias faces da realidade captada, como sendo: o 

fenômeno, o cenário e os atores sociais envolvidos, para comunicar uma abordagem 

com suas nuances projetivas e simbólicas.   

É no simbolismo da representação das características do fenômeno (objeto 

investigado) que a utilidade da cartografia, seja como ciência e/ou arte, aparece para 

deixar conhecer as marcas operacionais, políticas, econômicas e sociais do objeto. 

Para tal é preciso demarcar os símbolos a partir da construção dos mapas. É com 

fundamento nesta concepção que: 

 

A construção de um mapa base (com as delimitações e localizações 
precisas de rios, estradas, limites político-administrativos etc.), a partir do 
levantamento em campo ou da interpretação de imagens (imagems aéreas 
ou imagens orbitais), seja tarefa para especialistas, já que depende de 
conhecimentos técnicos sobre os instrumentos necessários, a concepção 
de mapas temáticos, utilizando esses mapas básicos como referência, não 
é necessariamente uma atividade restrita a geógrafos ou cartógrafos 
(MERHY, 2007, p. 131). 

 

Emerson Merhy (2007), ao discutir a “cartografia do trabalho vivo”, expressa 

que no cotidiano dos processos concretos, vividos nos serviços de saúde, foco de 

atenção especial para os processos de mudança, novos processos de produção de 

saúde podem ser potencializados diariamente dando sentido final ao trabalho em 

saúde, desenhando outras cartografias para além das instituídas. “Vivemos estas 

tensões, como sujeitos da ação, o tempo todo. Cartografamos no viver este 

processo, gerando infinidades de mapas territoriais de identificação” (MERHY, 2007, 

p. 14).  

Santos (2005, p. 222-4) orienta metodologicamente que:  

 

As virtualidades da cartografia simbólica, ou seja, de uma abordagem 
assente no estudo das escalas, projecções e das simbolizações, são 
fundamentalmente três: (...) modo de pensar e analisar as práticas 
institucionais dominantes sem depender das formas de autoconhecimento 
produzidos pelos quadros profissionais que as servem; a atenção à 
materialidade instituída e suas regras; e na combinação entre a análise 
estrutural e a análise fenomenológica (...). A incompletude estruturada dos 
mapas é a condição da criatividade com que nos movimentamos entre os 
seus pontos fixos.  
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Fundamentando-nos nas acepções da cartografia simbólica ora delineada, 

entendemos que essa metodologia oferece relevância ao estudo qualitativo na área 

das ciências sociais, por perpassar sobre os distintos saberes e práticas socialmente 

organizados para o seu enfrentamento, favorecendo a partilha de ideias de 

diferentes campos do saber e proporcionando uma visão mais abrangente das 

práticas educativas no campo da saúde.  

Fica claro então, que os dados da pesquisa, das Práticas educativas na 

Saúde da Família, foram analisados por base da cartografia simbólica das 

representações sociais. Sua compreensão e análise se deram a partir do seu mapa 

social, recorrendo aos três mecanismos apresentados por Santos (2005). 

A escala é o primeiro grande mecanismo de representação da realidade. 

Indica a relação das dimensões ou distâncias marcadas sobre um plano com as 

dimensões ou distâncias reais, expressa o grau de pormenorização da 

representação. É a delimitação do espaço social que está sendo analisado. Neste 

estudo a escala está representada pelas 12 (doze) Unidades Saúde da Família do 

Município de Mossoró. As USF têm dimensão espacial e podem ser expressos neste 

contexto da distribuição geográfica, demonstrando, por conseguinte, a importância 

da Cartografia aplicada à Saúde. 

A projeção é o segundo grande mecanismo da produção dos mapas. Realça 

os aspectos no mapa que indicam como se projeta o objeto de estudo. Segundo 

Santos (2005, p.203) “Os compromissos sobre o tipo e o grau de distorção a 

privilegiar é condicionada por factores técnicos, mas não deixa de ser baseada na 

ideologia do cartógrafo e no uso específico a que o mapa se destina”. A pesquisa 

apresenta como mecanismo de projeção as práticas educativas desenvolvidas pelas 

equipes Saúde da Família do Município de Mossoró. 

O terceiro grande mecanismo de representação/ distorção cartográfica da 

realidade é a simbolização, se refere aos símbolos gráficos usados para assinalar os 

elementos mais significativos e as características mais relevantes da realidade 

espacial estudada. Aqui representada pelas vozes dos entrevistados (profissionais 

das equipes de Saúde da Família e os usuários dos serviços de saúde das áreas 

investigadas) e pelos significados das práticas educativas identificadas. 



42 

 

Para efeito de análise e de destacar os símbolos dos enredos das vozes dos 

entrevistados foi construído um mapa cartográfico com temáticas analíticas sobre o 

significado das Práticas Educativas na Saúde da Família. Além desse, outros mapas 

também foram construídos, dialogando-os entre si, para cartografar a 

processualidade do objeto investigado, compondo em seu conjunto um mapa geral 

desvelando as práticas de educação em saúde na Estratégia Saúde da Família no 

município de Mossoró. 

Faz-se oportuno esclarecer que não foi pretensão da autora analisar a 

política de Educação para o SUS em toda sua completude no Sistema e Serviços de 

Saúde, mas sim analisar as práticas educativas desenvolvidas pelos profissionais no 

campo da atenção básica, especificamente pelas equipes Saúde da Família, 

propositora de uma modalidade de integração de políticas públicas em saúde, em 

que integram-se aspectos individuais e coletivos, preventivos, promocionais e 

curativos da atenção à saúde. Mas, que instigou uma questão a ser investigada: As 

práticas educativas desenvolvidas pelos profissionais das equipes Saúde da Família 

têm potencial emancipatório? 

A argumentação central adotada partiu da hipótese de que no âmbito da 

Saúde da Família, a educação em saúde figura como uma prática prevista e 

atribuída a todos os profissionais que compõem a equipe de Saúde da Família. Mas 

que na verdade ainda há dificuldades de desenvolver práticas educativas na 

perspectiva da participação social e de compreender que as verdadeiras ações de 

educação em saúde só têm lugar entre sujeitos sociais e se considerar a educação 

em saúde como estratégia para a constituição de sujeitos ativos, que se 

movimentem em direção a um projeto de vida libertador. 

Nesse ir e vir entre o empírico e o teórico, o enfoque qualitativo na práxis 

interpretativa favoreceu a sistematização e apresentação dos resultados, estando o 

texto disposto em cinco seções, além desta introdução que delineia as ideias 

centrais do objeto do estudo, seus objetivos e metodologia. 

A segunda seção traz os fios e significados das práticas educativas no 

contexto das políticas de saúde no Brasil. Tem início com a discussão das escalas 

dos mapas sociais da Política de Saúde voltadas para a Educação em Saúde, tendo 

como referência a organização da Estratégia Saúde da Família, numa vertente 

reflexiva no município de Mossoró.  
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Na terceira seção é apresentada uma construção histórica da Saúde da 

Família, como política social da atenção básica, demarcada por princípios e 

conceitos operacionais de natureza político-ideológica e conceitual. Analisando as 

projeções dos símbolos cartográficos construídos nas categorias analíticas das 

Práticas educativas desenvolvidas pelas equipes das Unidades Saúde da Família, 

cenário do estudo. 

A quarta seção adentra especificamente nas vozes dos atores sociais da 

pesquisa e no perfil dos entrevistados, e a partir dos dados captados são tecidos os 

fios e os enredos dessas vozes sobre o significado das práticas educativas na 

Saúde da Família, destacando algumas experiências e dificuldades locais no mapa 

da educação em saúde do município de Mossoró. 

E finalizando, na quinta seção estão as considerações finais. 
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(...) é preciso que as maiorias trabalhem, comam, durmam sob um teto,

tenham saúde e se eduquem. É preciso que as maiorias tenham o direito à

esperança para que operando o presente tenham futuro .

Paulo Freire

Foto 2- Atividade Educativa da Enfermeira na Unidade Saúde da Família.

Foto: Acervo da USF Cid Salém Duarte - Abolição IV.
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2 EDUCAÇÃO EM SAÚDE: ASPECTOS CONCEITUAIS, POLÍTICOS 

EDUCATIVOS 

 

Falando e agindo intervimos no mundo dos homens, o qual 
existia antes de termos nascido; e essa intervenção é como um 
segundo nascimento, no qual confirmamos o mero fato de 
termos nascido, assumindo a responsabilidade por ele. 

Hanna Arendt 

 

 

Este é o espaço em que adentramos nas escalas dos mapas sociais, 

buscando entender os significados epistemológicos da Educação em Saúde, em que 

os pressupostos filosóficos, teóricos e metodológicos do objeto começam a se deixar 

conhecer numa tentativa de religar os conhecimentos (científico e senso comum) 

como um dos eixos orientadores das políticas públicas de saúde, tendo como fio 

condutor os enredos conceituais dos processos educativos emancipatórios.  

Parte do entendimento de que as práticas educativas estão inseridas em um 

processo amplo de mudança social e condicionadas por dimensões estruturais 

complexas que precisam de uma análise histórica visando sua melhor compreensão, 

para ressignificar os determinantes políticos e ideológicos em que se baseiam os 

diferentes modelos e tendências pedagógicas que orientam a prática educativa em 

saúde, com destaque para a concepção dialógica do conhecimento. 

Mas, como tem se dado a construção social das práticas educativas em 

saúde? Quais as concepções das práticas da educação em saúde têm permeado 

esse processo de construção? O diálogo com estes eixos temáticos é o foco maior 

deste capítulo. Sendo que a proposta é aprofundar discussões dialogando com a 

literatura para estabelecer relações entre educação em saúde e participação como 

elementos da caracterização das práticas educativas dialógicas em saúde. 

 

2.1  DA CONCEPÇÃO ÀS PRÁTICAS DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE  

 

Do que nos propomos investigar partimos da busca da compreensão do 

processo histórico de como tem se dado a educação em saúde no espaço das 

práticas educativas no contexto da Saúde da Família. Impõe, então, adentrarmos de 
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forma breve no significado das relações de Educação, Saúde e Educação em 

Saúde, por considerarmos que é necessário distinguir e demarcar as diferenças 

entre esses conceitos. 

Como tema que sempre preocupou os homens e as sociedades, 

a educação tem merecido as mais diversas definições.  

A Educação é algo tão abrangente quanto as relações humanas. Podemos 

confirmar isso a partir da tese de Brandão (1985) ao afirmar que: “Ninguém escapa 

da educação”. Para o autor, a escola não é o único lugar onde ela ocorre e nem o 

professor é seu único agente, a educação pode acontecer em vários lugares: em 

casa, na rua, na igreja, na unidade de saúde ou na escola, de um modo ou de 

muitos, todos nós envolvemos pedaços da vida com ela: para aprender, para 

ensinar, para aprender e ensinar. Para saber, para fazer, para ser ou para conviver, 

todos os dias misturamos a vida com a educação (BRANDÃO, 1985, p.7). 

O processo educacional exige que olhemos para as ações humanas, as 

quais se explicam na relação com sua finalidade. As ações humanas se 

caracterizam por serem “instrumentos” para a “manutenção ou transformação 

social”. Isso implica dizer que a educação é um dos elementos que ajudam a 

constituir e moldar a sociedade. Para a sociedade ser do jeito que é – ou que está – 

ocorreram ações e processos educativos: a sociedade se educou para isso. “A 

educação participa do processo de produção de crenças e ideias, de qualificações e 

especialidades que envolvem as trocas de símbolos, bens e poderes que, em 

conjunto, constroem tipos de sociedades” (BRANDÃO, 1985, p. 11). 

A filósofa e pensadora política Hannah Arendt (1990, p. 223) explica que "A 

essência da educação é a natalidade". A educação diz respeito a "nossa atitude face 

ao fato da natalidade: o fato de todos nós virmos ao mundo ao nascermos e de ser o 

mundo constantemente renovado mediante o nascimento" (Id, p. 247). Com ela, 

assumimos a responsabilidade de receber os novos e de contribuir para que num 

futuro possamos desenvolver de fato o dom que nos é dado por nascimento: a 

liberdade. 

A educação deve assumir a responsabilidade de preparar os novos para a 

ação livre.  Precisa mostrar que vale a pena apostar no mundo humano e não 

apenas descartar tudo, mas buscar o que possamos encontrar de valioso entre os 
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escombros do mundo e confiá-lo aos mais novos, pois sua liberdade estará 

significada a partir da sua capacidade em transformar essa herança, o que não seria 

possível se não houvesse herança comum e se cada um pertencesse apenas a um 

grupo cultural ou de interesses (ARENDT, 1990). 

A educação, portanto, não pode ser impositiva e autoritária, não pode prever 

o futuro, não pode controlar as ações dos outros, mas sim, apenas mostrar que 

temos algo muito valioso em comum, o nosso mundo. Para Arendt, (1990, p. 239) o 

educador apenas poderá dizer "Isso é o nosso mundo", e não dirá como será o 

mundo. O que está por vir, ele deve confiar aos novos. A tarefa da educação é 

ajudar a preparar as crianças para assumir essa responsabilidade; mas a 

responsabilidade será delas e não pode ser antecipada na educação.  

A educação como projeto da comunidade é necessária para introduzir as 

novas gerações naquilo que é comum. O mundo exige de nós um esforço 

educacional para ter continuidade, enquanto os interesses individuais são imediatos, 

ou seja, as necessidades vitais sempre serão prementes, mas não representam o 

que temos de mais valioso e especificamente humano. 

 

Nossa esperança está pendente sempre do novo que cada geração aporta; 
precisamente por basearmos a nossa esperança somente nisso, porém, é 
que tudo destruímos se tentarmos controlar os novos de tal modo que nós, 
os velhos, possamos ditar a sua aparência futura (ARENDT, 1990, p. 243). 

 

Na visão de Freire (2001) a educação deve ser crítica e libertadora. 

Libertadora porque implica no enraizamento que os homens fazem na opção que 

fizeram, os engaja cada vez mais no esforço de transformação da realidade concreta 

objetiva. Diversos problemas são enfrentados na construção desta prática educativa, 

pois uns acreditam que esta questão da liberdade do homem é utópica, enquanto 

outros não querem formar um homem crítico, capaz de denunciar a situação 

opressora em que vive, pois isto poderia abalar a situação política de algum 

território-local. Porém o profissional comprometido com a libertação do homem, não 

fica aprisionado a esses fatos que na verdade aprisionam a realidade da população. 

No entender de Freire, o profissional não deve temer enfrentar; não deve 

temer ouvir; não deve temer o desvelamento do mundo. Não deve temer o encontro 
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com o povo, não deve temer o contato com ele, de que resulta o crescente saber de 

ambos. 

Freire (2001) concebe a educação como reflexão da realidade sobre a 

realidade existencial e deve articular com essa realidade as causas mais profundas 

com os acontecimentos vividos, procurando inserir sempre os fatos particulares na 

globalidade local das ocorrências humanas. A educação é o sinônimo de 

conscientização. É reflexão rigorosa e conjunta da realidade situacional em que vive.  

Para Freire (2001) numa sociedade em que convivem segmentos da 

população com interesses opostos e contraditórios, é impossível a existência de 

uma única educação que sirva, da mesma maneira, a todos os grupos sociais. “A 

educação estará sempre a favor de alguém e, por conseqüência, contra alguém. 

Numa sociedade de classes não é possível um tipo de educação que seja a favor de 

todos”, podendo “contribuir para que as pessoas se acomodem ao mundo em que 

vivem ou se envolvam na transformação dele” (BARRETO, 1998, p.61). 

Em todas as dimensões da vida existem processos educacionais, como 

afirma Luckesi (2001): “A educação dentro de uma sociedade não se manifesta 

como um fim em si mesmo, mas sim como um instrumento de manutenção ou 

transformação social” (LUCKESI, 2001, p. 30). 

Germano (2002, p.190) explica que a educação no contexto do capitalismo 

neoliberal é vista antes como um elemento do mercado do que como um bem social. 

Fato é que o aporte hegemônico das políticas educacionais tem, igualmente, como 

referencial, “o mercado como modelo”, embora a palavra cidadania seja proclamada 

a todo instante. 

No que afirmam Pedrosa et al (2004), a educação é um dos meios para 

vencer os desafios impostos pela sociedade, propiciando-lhes o aprendizado de 

novos conhecimentos e novas oportunidades, a fim de despertar a consciência 

crítica das pessoas para a busca de uma vida melhor.  

O conceito de educação está estreitamente relacionado à sociedade por 

compreender que a “Educação é o processo pelo qual a sociedade forma seus 

membros em função de seus interesses” (PINTO, 1989, p.29). 

Edgar Morin (2001) no seu livro intitulado “os sete saberes necessários à 

educação do futuro” discute que em todo o processo educacional deve ser 

http://www.meuartigo.brasilescola.com/filosofia/educacao-educacao-escolar.htm
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trabalhado “sete saberes fundamentais” voltados para a condição humana: 1) “ o 

conhecimento do conhecimento”, como saberes fundamentais que devem ser 

trabalhados em todo e qualquer processo de educação, conduzindo os indivíduos a 

conhecerem, pensarem e agirem, repudiando mitos e ideias que os têm 

domesticados; 2) a contextualização das informações permitindo realizações mútuas 

e influências recíprocas entre as partes; 3) a retomada da consciência do ser 

humano (biológica, psíquica, sociocultural e histórica) enquanto ser autônomo, 

participativo e o sentimento de pertencer à espécie humana, respeitando tanto as 

unidades quanto as diversidades existentes; 4) a importância de ensinar a história 

planetária como forma de conhecer o seu próprio mundo, pensar na globalidade, na 

multidimensionalidade; 5) a importância de ensinar estratégias para que saibam 

reagir e enfrentar imprevistos, modificando suas formas comportamentais; 6) a 

importância de compreender a si mesmo e o outro, como forma de reconhecer e 

julgar suas ações; e 7) a compreensão do desenvolvimento de autonomias 

individuais e coletivas voltadas para a melhoria das condições humanas básicas, 

para o aperfeiçoamento da democracia e do processo de humanização. 

O trabalho da educação deve ser dirigido para atuar sobre o conhecimento 

das pessoas, para que elas desenvolvam juízo crítico e capacidade de intervenção 

sobre suas vidas e sobre o ambiente com o qual interagem, e, assim, criarem 

condições para se apropriarem de sua própria existência. 

A educação conforme Libâneo (2005) é condicionada pelas relações sociais 

vigentes em cada sociedade e, por isso, também é condicionada pelos interesses, 

saberes e práticas das suas classes sociais. Daí que a transformação da educação 

esteja intimamente relacionada à transformação das relações sociais, e a 

transformação educacional na sociedade capitalista seja indissociável da 

transformação dos processos de dominação e exclusão social. 

Embora a concepção dominante na sociedade costume vincular a educação 

à escola, atrelando a atuação de um educador/professor a uma prática inserida no 

espaço escolar, essa visão vem se ampliando, face às demandas e às necessidades 

da sociedade, apontando para a necessidade da atuação da educação em espaços 

diferenciados. 

Libâneo (2005) apresenta três modalidades da educação, caracterizando-as 

do seguinte modo: A educação formal compreende as instâncias de formação, 
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escolares ou não, onde há objetivos educativos explícitos e uma ação intencional 

institucionalizada, estruturada, sistemática; a educação informal corresponde a 

ações e influências exercidas pelo meio, pelo ambiente sociocultural, e que se 

desenvolve por meio das relações dos indivíduos e grupos com seu ambiente 

humano, social, ecológico, físico e cultural, das quais resultam conhecimentos, 

experiências, práticas, mas que não estão ligadas especificamente a uma instituição, 

nem são intencionais e organizadas; e a educação não-formal seria a realizada em 

instituições educativas fora dos marcos institucionais, mas com certo grau de 

sistematização e estruturação (Id, p.31). 

Gohn (2010) ao fundamentar seus estudos em autores como Freire (1987), 

Adorno (2000), Arendt (2005) e Gadotti (2005) aborda a educação como promotora 

de mecanismos de inclusão16 social. Trabalha também com um conceito ampliado 

da educação, substituindo o dualismo da educação formal e informal pelo 

envolvimento de campos diferenciados: a educação formal, a educação informal e a 

educação não formal.   

Para Gohn (2006, 2010) a educação formal é aquela desenvolvida nas 

escolas com conteúdos previamente demarcados; a educação informal é aquela 

carregada de valores e culturas próprias, de pertencimento e sentimentos herdados 

em que os indivíduos aprendem durante as relações sociais intra e extra familiares 

(escolas, amigos, bairro, igrejas, clubes, etc.); a educação não formal é aquela que 

se aprende “no mundo da vida”, no compartilhamento entre as pessoas, 

principalmente nos espaços e ações coletivas do cotidiano, sob certas 

condicionalidades: o aprendizado gerado e compartilhado tem intencionalidades e 

propostas.  

Como forma de facilitar a compreensão, segue quadro significativo 

demarcando as diferenças entre os três tipos de Educação: formal, informal e não 

formal, conforme pensamento de Gohn (2010). 

 

 

                                                 
16

 Entende-se por inclusão as formas que promovem o acesso aos direitos de cidadania, que 
resgatam alguns ideias já esquecidos pela humanidade, como de civilidade, tolerância e respeito ao 
outro; contestam-se concepções relativas às formas que buscam, simplesmente, integrar indivíduos 
atomizados e desterritorializados, em programas sociais compensatórios e conservadores (GOHN, 
2010, p.94). 
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Quadro 2 – Quadro comparativo entre os três tipos de educação: formal, informal e 
não formal 

 

 
Categorias 

 
Educação Formal 

 

 
Educação Informal 

 
Educação Não Formal 

  

EDUCADOR 

Educadores são 
os professores 

 Agentes educadores 
(pais, familiares, amigos, 
vizinhos, meios de 
comunicação, igreja, 
etc.) 

Educador social é o “outro” 
com quem interagimos. 
Profissional da Saúde, por 
exemplo. 

 

ESPAÇOS 

EDUCATIVOS 

 

Território das 
escolas 

Espaços interativos 
demarcados por 
referência de 
nacionalidade, sexo, 
localidade, religião,etc. 
Espaços devido os seus 
pertencimentos culturais. 

Territórios que acompanham 
as trajetórias de vida dos 
grupos e indivíduos, em 
locais informais (onde há 
processos interativos 
intencionais). Estratégia 
Saúde da Família. 

 

ONDE 
OCORRE 

Ambientes 
normatizados 
(regras, 
legislações e 
padrões 
comportamentais 
definidos). Perfil 
do corpo docente 
e metodologias 
previamente 
normatizadas. 

Ambientes espontâneos. 
As relações sociais se 
desenvolvem segundo 
gostos, preferências por 
pertencimentos 
herdados. Saberes são 
adquiridos no processo 
da vivência e 
socializados pelos laços 
culturais e de origem dos 
indivíduos. 

Ambientes e situações 
interativas construídos 
coletivamente com a 
intencionalidade na ação, no 
ato de participar, de 
aprender e de transmitir ou 
trocar saberes.  

FINALIDADE 

 

Ensino e 
aprendizagem de 
conteúdos 
historicamente 
sistematizados, 
reguladores e 
normatizados por 
leis. 

Socialização dos 
indivíduos, 
desenvolvendo hábitos, 
atitudes, 
comportamentos, modos 
de pensar e de se 
expressar no uso da 
linguagem, segundo 
valores e crenças do 
grupo. Trata-se do 
processo de socialização 
dos indivíduos em que 
os componentes de 
herança e naturalização 
estão presentes. 

Capacitação dos indivíduos 
a se tornarem cidadãos do 
mundo. Os objetivos se 
constroem no processo 
interativo,como resultado do 
processo voltado para os 
interesses e necessidades 
dos que participam, 
fortalecendo o exercício de 
cidadania. 

 

ATRIBUTOS 

Requer tempo, 
local específico, 
pessoal 
especializado, 
normatização das 
formas de 
organização, 
sistematização 

Os conhecimentos não 
são sistematizados. São 
repassados a partir das 
práticas e experiências 
anteriores, usualmente é 
o passado orientando o 
presente. Ela atua no 
campo das emoções e 

Não é organizada por 
séries/idade/conteúdos; atua 
sobre aspectos subjetivos 
do grupo; trabalha e forma a 
cultura política de um grupo; 
desenvolve laços de 
pertencimento; ajuda na 
construção da identidade 
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seqüencial das 
atividades, tempos 
de progresso, 
disciplinamento, 
regulamentos e 
leis, órgãos 
superiores, etc. 

 

sentimentos. É um 
processo permanente e 
não organizado. 

coletiva do grupo; pode 
colaborar para o 
desenvolvimento e 
fortalecimento do grupo 
utilizando critérios de 
solidariedade e identificação 
de interesses comuns; parte 
do processo de construção 
da cidadania e pública do 
grupo. 

 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Espera-se que 
haja uma 
aprendizagem 
efetiva (que nem 
sempre ocorre), 
uma certificação 
com a devida 
titulação que 
capacita os 
indivíduos para 
graus mais 
avançados. 

 

Resultados não são 
esperados, eles 
simplesmente 
acontecem a partir do 
desenvolvimento do 
senso comum nos 
indivíduos, senso esse, 
que orienta suas formas 
de pensar e agir 
espontaneamente. 

- Desenvolve uma série de 
processos: 

-Consciência e organização 
de como agir em grupos 
coletivos 

- Construção e reconstrução 
de concepção(ões) de 
mundo e sobre o mundo 

- Contribuição para um 
sentimento de identidade 
com uma dada comunidade 

- Forma o indivíduo para a 
vida e suas adversidades 

- Resgata o sentimento de 
valorização de si mesmo 

- Adquirem conhecimento a 
partir de sua própria prática, 
os indivíduos aprendem a 
interpretar o mundo que os 
cerca. 

- Desenvolve a cultura 
política do grupo. 

FONTE: As categorias do quadro foram construídas a partir do texto “Educação não formal e o 
educador social: uma atuação no desenvolvimento de projetos sociais”, de Maria da Glória Gohn, 
2010.  

 

Conversani (2004) ao refletir sobre os tipos de educação adotados nas 

práticas educativas em saúde, nos diz que a educação em saúde é uma prática 

dialógica que se dá nas relações entre sujeitos sociais, portanto de diferentes 

saberes, em diferentes espaços, públicos ou privados, podendo ser apresentada de 

maneira formal (de maneira autoritária como historicamente esteve presente nas 

várias abordagens da Saúde Pública) ou informal (revestida de uma concepção 

integrativa sobre o processo saúde-doença).  
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Campos e Wendhausen (2007) também afirmam que não se pode negar 

que a educação em saúde pode ocorrer de uma maneira formal ou informalmente 

nas ações dos serviços de saúde e por isso, “existe uma dimensão educativa não 

intencional em todas as ações dos trabalhadores de saúde”.  

Esse entendimento é reforçado por Battestin (2009) ao dizer que a 

educação deve ser entendida como uma possibilidade de desenvolver projetos 

locais, a fim de tentar solucionar problemas globais existentes, “seja em espaços 

formais, como instituições de ensino, seja em espaços informais como ambientes 

comunitários” (id, p.48). 

Por considerarmos que a educação não formal “é um espaço concreto de 

formação com a aprendizagem de saberes para a vida em coletivos, para a 

cidadania” (GONH, 2010, p. 40) e ao observarmos que as autoras citadas 

(Conversani; Campos e Wendhausen; e Battestin) em momento algum se referem às 

práticas educativas em saúde do tipo não-formal. Recorremos a Gohn (2010) ao 

esclarecer que usualmente alguns investigadores costumam utilizar apenas a 

dualidade dos termos: formal e informal, por entenderem que a educação informal é 

sinônimo da educação não-formal.  

Gohn (2010) diz também que discorda da utilização de apenas dois tipos de 

educação, formal e informal, como espaços para a prática educativa em saúde. Haja 

vista que, a educação não formal é profundamente diferente da informal por ter 

campo próprio, e ser uma novidade a ser tratada, na pesquisa empírica e no 

trabalho teórico-acadêmico voltado para a produção do conhecimento. A educação 

não formal “(...) volta-se para a formação de cidadãos(ãs) livres, emancipados, 

portadores de um leque diversificado de direitos, assim como de deveres para com 

o(s) outro(s)” (Id, p.33).  

Libâneo (2005) também diferencia a educação informal da educação não-

formal ao dizer que a ação educativa informal se caracteriza pela não-

intencionalidade, que corresponde à ausência de objetivos explícitos ou qualquer 

grau de sistematização ou organização, ainda que os sujeitos produzam 

conhecimentos e, portanto, ocorram aprendizagens. Também não possui qualquer 

nível de institucionalização. Enquanto que a educação não-formal é àquela em que 

as atividades possuem caráter de intencionalidade, porém com baixo grau de 
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estruturação e sistematização, implicando certamente relações pedagógicas, não 

formalizadas (Id, p. 89). 

Conforme Libâneo (2005), a educação não-intencional condiciona a prática 

educativa e formação da personalidade dos sujeitos, porém, seus processos são 

dispersos, difusos, sem explicitar um objetivo, que organize suas práticas. Por esse 

motivo, o processo educativo presente em qualquer sociedade não se resume à 

educação não-intencional. O autor acrescenta que a educação formal e não-formal 

estão intrinsecamente relacionadas, interpenetram-se constantemente, não sendo 

possível prescindir uma da outra. 

 

As modalidades de educação não formal não podem prescindir da 
educação formal (escolar ou não, oficiais ou não), e as de educação formal 
não podem separar-se da não formal, uma vez que os educandos não são 
apenas “alunos”, mas participantes das várias esferas da vida social, no 
trabalho, no sindicato, na política, na cultura, etc. Trata-se, pois, sempre, de 
uma interpenetração entre o escolar e o extraescolar (Id, p.95). 

 

As práticas de educação não formal têm alguns objetivos próximos da 

educação formal como à formação de um cidadão pleno. Entretanto, é importante 

salientar que a educação não formal “Em hipótese NENHUMA (...) substitui ou 

compete com a Educação Formal, escolar. Poderá ajudar na complementação desta 

última, via programações específicas, articulando escola e comunidade educativa 

(...) localizada no entorno da escola” (GONH, 2010, p.39). 

O espaço não-formal das relações educativas toma grande proporção, por 

ser espaços que refletem a voz da comunidade seja nas reuniões formais como 

associações, cooperativas, unidades de saúde, sindicatos, igrejas, entre outros. 

Nestes espaços a expressão da oralidade através do diálogo confere outra 

concepção de alfabetização, pois nestes espaços ocorrem os exercícios constantes 

de aprendizado de diferentes linguagens e significados das palavras.  

Ao relacionar a discussão para o âmbito dos serviços de saúde, 

sustentamos nosso entendimento nas ideias de Libâneo (2005) e de Gohn (2010) ao 

afirmarem que a educação não formal está muito associada à cultura, a 

emancipação social de indivíduos, grupos e coletivos sociais. Podemos então dizer 

que, o espaço não-formal toma grande proporção nas práticas educativas na Saúde 

da Família. Mas que de uma forma mais ampliada todos os espaços educacionais: 
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formal, informal e não-formal, devem ser considerados pelos profissionais de saúde 

na atenção básica. Haja vista, que as práticas educativas ocorrem em vários 

lugares: na família, na escola, no bairro, na unidade de saúde, na igreja, no trabalho, 

ou seja, em qualquer espaço comunitário. Espaços estes concebidos como 

resultante da inter-relação causal entre fatores sociais, econômicos e culturais. 

Em síntese, nossa compreensão não é demarcar um espaço de atuação 

para os profissionais da Estratégia Saúde da Família, na unidade de saúde ou nos 

espaços na comunidade da sua área adscrita. Nossa abordagem busca entender, 

assim como Gohn (2010), os processos educativos existentes na sociedade, num 

sentido mais amplo, abarcando espaços ora trabalhados para além das instituições 

escolares e de saúde. Tecendo novos caminhos e olhares para além do atendimento 

biologicista, enfatizando o desencadeamento de um processo baseado no diálogo, 

como pressuposto de que todos possuem potencial para serem protagonistas de sua 

história, de sua própria vida. 

Para Mészáros (2008, p. 53) felizmente muito do nosso processo contínuo 

de aprendizagem se situa fora das instituições educacionais formais e que nunca é 

demais salientar a importância estratégica da concepção mais ampla da educação, 

expressa na frase: “A aprendizagem é a nossa própria vida”.  

Mas de fato, para tornar a educação como deveria ser, tem que se 

reivindicar por uma educação plena para toda a vida. Uma educação que fuja da 

concepção da educação formal de agir como “um cão-de-guarda ex-officio e 

autoritário para induzir um conformismo generalizado em determinados modos de 

internalização, de forma a subordiná-los às exigências da ordem estabelecida” 

(MÉSZÁROS, 2008, p. 55). 

O processo educacional deve respeitar os conhecimentos e saberes que as 

pessoas trazem do seu cotidiano, das suas vivências. As pessoas devem ser vistas 

dentro de uma perspectiva na qual aprendem como sujeitos da construção e da 

reconstrução desse saber que será ensinado, como sujeitos do processo. O diálogo 

se impõe como caminho pelo qual homens e mulheres ganham significação 

enquanto seres humanos. É uma exigência existencial, é o encontro em que se 

solidarizam o refletir e o agir dos sujeitos interessados na transformação e 

humanização do mundo. 
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A educação, em caráter não formal, está relacionada a aprendizagem das 

pessoas inseridas nos grupos sociais com a finalidade não só de aquisição de 

conhecimentos, mas também da participação política relacionada com interesses 

econômicos e culturais, voltando-se diretamente às peculiaridades e necessidades 

individuais e coletivas do grupo social. 

Na visão de Gohn (2010, p.15) é “um sonho, uma utopia, mas também uma 

urgência e uma demanda da sociedade atual”, realizar a articulação da educação, 

em seu sentido mais amplo, com os processos de formação dos indivíduos como 

cidadãos, ou a articulação da escola com a comunidade educativa de um território. 

Segundo Lévy et al (1996) a educação visa em termos gerais, uma relação 

às necessidades individuais: o desenvolvimento harmônico do corpo e do espírito; o 

desenvolvimento emocional e a capacidade criativa; o desenvolvimento do espírito 

de iniciativa; a formação do espírito crítico; a formação estética, ética e moral; o 

desenvolvimento das peculiaridades de cada educando e assimilação dos valores e 

técnicas fundamentais da cultura a que pertence o educando. E no plano das 

necessidades sociais, os objetivos da educação são: Conservação e transmissão 

cultural; Desenvolvimento do senso de responsabilidade social do usuário; 

Instrumentalização do usuário para que participe conscientemente das 

transformações e do progresso social; Formação política para o pleno exercício da 

cidadania; Formação econômica; Formação para as parcerias e solidariedade e 

Integração social.  

Ao discutir a educação como processo representado por toda e qualquer 

influência sofrida pelo indivíduo, capaz de modificar o seu comportamento, Lévy et al 

(1996) distinguem dois tipos de educação: 1) a heteroeducação - que incide sobre o 

indivíduo independentemente de sua vontade; que não há a participação deliberada 

e intencional do próprio sujeito da educação, embora ele seja levado 

inconscientemente a participar do processo; e 2) a auto-educação pela qual suas 

influências são exercidas e sentidas pelo educando. Existe a participação intencional 

do educando em procurar influências capazes de lhe modificar o comportamento e 

submeter-se a elas.  

No setor saúde, as ações educativas, que estarão integralmente contidas na 

educação em saúde também são citadas por Lévy et al (1996, p.7) podendo ser 

representadas por cinco atividades: 
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a) estimulativa, que busca atrair o indivíduo para participar do processo 
educativo;  
b) exercitativa, condição para aquisição e formação de hábitos, assim como 
para a assimilação, construção e reconstrução de experiências;  
c) orientadora, que enfoca os aspectos de liberdade, autoridade, autonomia 
e independência;  
d) didática, que se responsabiliza pela transmissão e veiculação dos 
conhecimentos e  
e) terapêutica, que permite retificar os eventuais descaminhos do processo 
educativo.  

 

A educação deve ser considerada como processo para o desenvolvimento 

humano integral, instrumento gerador das transformações sociais. É a base para a 

aquisição da liberdade, autoridade, autonomia, fonte de visão prospectiva, fator de 

progresso econômico, político, cultural e social. É o elemento de integração e 

conquista do sentimento e da consciência de cidadania.  

Tratando-se de fenômeno que tem o seu princípio e o seu fim voltados para 

a pessoa humana, Lévy et al (1996) dizem que a educação só pode ser 

verdadeiramente compreendida, se analisada sob dois enfoques que definem o 

próprio ser humano: do ponto de vista biopsicológico, onde a educação tem por 

objetivo levar o indivíduo (usuário do serviço de saúde) a realizar suas 

possibilidades intrínsecas, com vistas a formação e ao desenvolvimento de sua 

personalidade. E do ponto de vista sociológico, na qual a educação é considerada 

um processo que tem por fim conservar e transmitir cultura, atuando como 

importante instrumento e técnica social. 

A proposição de práticas educativas sensíveis à necessidade do indivíduo 

insere-se no discurso emergente de educação em saúde as quais se destinam a 

conhecer as ações de saúde, incluindo crenças, hábitos e papéis, dos usuários das 

áreas adscritas e suas condições objetivas em que vivem, envolvendo todos, 

profissionais de saúde e usuários, nas atividades de participação comunitária, para 

atuarem como iguais, ainda que com papéis diferenciados na sustentabilidade e 

efetividade das práticas de saúde.  

Nesse ínterem, destacamos a importância das práticas educativas na Saúde 

da Família para o processo de cidadania, autonomia e emancipação sociocultural 

dos usuários, tendo em vista que a abordagem educacional defendida deve adotar a 
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totalidade das práticas político-educacional-culturais, na mais ampla concepção do 

que seja uma transformação emancipadora. 

Podemos analisar a emancipação tanto como processo individual, 

focalizando os usuários propriamente ditos das unidades Saúde da Família ou como 

processo social, como conjunto de práticas, ideias e relações que abrangem a 

sociedade (território-local). Para os objetivos desta tese interessa-nos este último 

tipo, a emancipação social, coletiva, sociopolítica e cultural dos usuários das 

Unidades Saúde da Família do município de Mossoró, foco de interesse do nosso 

estudo.     

Fundamentando-se em Germano (2002, p.143) emancipar no sentido dos 

movimentos sociais, é lutar, sentir-se incluído no sentido de liberdade e de ser 

construtor do lugar enquanto espaço identitário. É “rejeitar práticas clientelísticas de 

controle social, voltadas para a manutenção do status quo e o desenho do perfil do 

ator, a partir do olhar do detentor dos meios de produção, do detentor do poder 

político, da ação”. 

Emancipar caracteriza situações em que os usuários das unidades de 

Saúde da Família conseguem atuar com autonomia, liberdade e auto-realização.  

No século XIX, a transformação de maior importância foi sem dúvida, a 

emancipação política e social dos escravos. No século XX, foi a emancipação da 

classe trabalhadora, marcada por avanços e retrocessos. “No século XXI, que 

apenas começou, a emancipação apresenta-se como objetivo difuso para todos os 

indivíduos ou grupos sociais que sofrem algum tipo de discriminação, baseada em 

condição social, raça e gênero” (THIOLLENT, 2002, p.69). 

Roberto Leher (2010) entende que a (re) invenção da emancipação, no 

século XXI, passa pela viabilização da utopia democrática que, no interior do 

sistema do capital, constrói-se, processualmente, a superação do sistema 

dissociativo da apartação, no rumo de uma "sociedade para além do capital” (id., 

p.356). É a revolução processual de Antônio Gramsci (2002), nos termos de uma 

"guerra de posição", conquistando a direção político-ideológica para chegar ao 

domínio.  

A construção ampla de um pensamento emancipatório é explicitado por 

Boaventura de Sousa Santos, quando diz que: “a tarefa crítica que se avizinha não 
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pode ficar limitada à geração de alternativas. Ela requer, de fato, um pensamento 

alternativo de alternativas” (SANTOS, 2010, p. 50). É um “novo pensamento”, 

assentado em uma nova racionalidade, capaz de resgatar o que não é visível nas 

classificações e análises políticas tradicionais, capaz de dar visibilidade ao novo 

emergente das resistências e lutas. É delineado, portanto por Santos (2004b, 2006), 

a via analítica da “Sociologia das Ausências e da Sociologia das Emergências”, 

efetivando “numa amplificação simbólica de sinais, pistas e tendências latentes que, 

embora dispersas, embrionárias e fragmentadas, apontam para novas constelações 

de sentido tanto no que respeita à compreensão como á transformação do mundo” 

(SANTOS, 2007, p.50-51). A rigor, é um pensamento emancipatório, indispensável 

no exercício da “Política”, a “Grande Política”, movida pelo projeto histórico da 

transformação. 

No contexto educacional, a busca da emancipação, de acordo com Thiollent 

(2002, p. 69) diz respeito a pessoas que sofrem as consequências de algum tipo de 

desigualdade social. Essa busca só é concretizada quando as pessoas conseguem 

superar os obstáculos ligados a sua condição e alcançam níveis de conhecimento 

mais elevados a partir dos quais poderão exercer atividades desafiadoras (em 

qualquer área de atuação específica). 

Uma prática educativa, com propósito emancipatório, é um desafio às leis 

de reprodução social, gerando transformações sociais a partir do fato das camadas 

desfavorecidas terem acesso à educação, não apenas ao vigente conhecimento 

elitizado, mas, sobretudo condição de construir conhecimentos novos, em termos de 

conteúdo, formas e usos. Haja vista que o conhecimento tem usos diferenciados 

dependendo dos espaços de atuação, dos grupos sociais e dos meios sociais 

envolvidos. “Um projeto educacional é considerado emancipatório especialmente 

quando permite aos grupos, de condição modesta, terem acesso a conhecimentos 

que não teriam alcançado de outro modo” (THIOLLENT, 2002, p.69). 

Moacir Gadotti (1988), educador brasileiro, expressa bem a relação das 

práticas educativas, cabendo ao educador, não a reprodução dos sermões prontos e 

acabados, mas despertar a consciência e motivar a existência humana. A tarefa do 

educador, nesta sociedade, é a de criar condições objetivas que favoreçam o 

aparecimento de um novo tipo de pessoas: solidárias, organizadas e capazes de 

superar o individualismo. “No contexto da dominação política e da exploração 
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econômica capitalista, o papel do educador revolucionário é um papel contra-

hegemônico” (GADOTTI, 1988, p.121). 

Nem todas as práticas educativas são emancipatórias, mas é um ideal a ser 

perseguido, especialmente quando se trata de práticas educativas na Saúde da 

Família.  

O discurso da Educação em Saúde passa a se apropriar de novos 

referenciais teóricos que ultrapassam a noção determinística entre o saber instituído 

e as práticas em saúde. Com isso, a discussão teórica relativa à Educação e Saúde 

ganha uma mudança de abordagem; nela é dado especial atenção à inclusão das 

práticas participativas, ao considerar os sujeitos sociais como sujeitos portadores de 

saberes, ativos do aprendizado, capazes de compreender o que se entende por 

saúde e doença e das condições concretas de vida. 

A compreensão da conceituação da saúde é condicionada pela capacidade 

intelectiva do homem em cada contexto histórico e pelas condições concretas de 

existência.  O conceito que se tem de saúde depende do entendimento que se tem 

de suas relações com os outros e com o seu meio ambiente. Como esta 

compreensão muda de uma cultura para outra e de um momento histórico para 

outro, as noções de saúde também mudaram.  

O conceito de saúde enquanto ausência de doenças figurou como verdade 

absoluta durante sua evolução conceitual. Este remete a um modelo assistencial 

com foco na doença, voltado para práticas individuais, fragmentadas, que privilegia 

ações pontuais e que historicamente, tendo em vista aspectos econômicos e sociais, 

tem se mostrado ineficaz e de baixa resolutividade.  

A saúde, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 1946 

passou a ser compreendida como “o completo estado de bem-estar físico, mental e 

social”. Esta definição muito contribuiu para ampliar o conceito médico dominante, 

de que saúde seria simplesmente a ausência de doença. Noção que reduz o 

saudável à dimensão física ou corporal. Ao acrescentar o bem-estar mental e social 

à sua diretriz, a OMS abriu espaço para pensar-se o direito à saúde de uma maneira 

mais ampla, e, em conseqüência, reforçou as correntes que defendiam abordagem 

integral ou ampliada do processo saúde e doença. Também favoreceu políticas de 

saúde mais abrangentes e estimulou reformas na formação, excessivamente 
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centrado no biológico dos profissionais de saúde. Essa definição também recebeu 

muitas críticas, por ser considerada utópica, ultrapassada e inacessível. 

Internacionalmente, assistia-se a uma progressiva valorização da prioridade 

de expansão de serviços de atenção primária à saúde como estratégia de 

reorganização do setor saúde. A Conferência do Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (UNICEF) e da OMS sobre Atenção Primária à Saúde, realizada em Alma-

Ata, URSS, no ano de 1978, foi um marco político dessa tendência, estabelecendo 

como meta a “Saúde Para Todos no ano 2000”.  

A importância dessa conferência se deu também por ter enfatizado as 

enormes desigualdades na situação de saúde entre os países desenvolvidos e 

subdesenvolvidos destacando a responsabilidade governamental na provisão da 

saúde e a importância da participação das pessoas e comunidades no planejamento 

e implementação dos cuidados à saúde.  

Esta visão mais ampla acerca do conceito de saúde permite o olhar para 

fatores globais responsáveis pela saúde individual e coletiva. Chiesa e Veríssimo 

(2001) reconhecem como fundamental a superação de iniquidades e desigualdades 

sociais para a melhoria efetiva das condições de saúde das populações 

evidenciando a necessidade de investimentos no campo da atenção básica de 

saúde. 

A atenção básica caracterizada pelo “conjunto de ações de saúde no âmbito 

individual e coletivo que abrangem a promoção e proteção da saúde, prevenção de 

agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde” (BRASIL, 

2007, p.22). 

Entretanto, enquanto a estratégia da atenção básica se difunde, os centros 

hegemônicos da economia mundial revalorizam o mercado como mecanismo 

privilegiado para a alocação de recursos e questionam a responsabilidade estatal na 

provisão de bens e serviços para o atendimento de necessidades sociais, inclusive 

saúde.  

No Brasil a influência das discussões na esfera mundial, acompanhada de 

transformações econômicas, sociais, culturais e políticas da própria sociedade 

brasileira, propicia o surgimento do movimento da Reforma Sanitária Brasileira como 

uma forma de oposição ou alternativa ao modelo vigente, vislumbrando a saúde 
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como valor fundamental para a garantia de uma sociedade mais justa, democrática e 

solidária, propunha a transformação do sistema de saúde (FERNANDES, 

BARRÊTO, 2003).  

O movimento da Reforma Sanitária Brasileira surge, na década de 70, 

combinando a ação de grupos intelectuais e profissionais, vinculados às 

universidades e às organizações de classe, com a ação dos movimentos populares 

na perspectiva da construção de um projeto político alternativo para reverter a lógica 

da assistência à saúde no Brasil, fortemente excludente, centrado nas ações 

curativas e hospitalares. 

A Reforma Sanitária é conceituada por Mendes (1995, p.42) como “um 

processo modernizador e democratizante de transformações nos âmbitos político-

jurídico, político-institucional e político-operativo, para dar conta da saúde dos 

cidadãos, entendida como um direito universal”.  

Fernandes e Barrêto (2003, p.56) descrevem que a Reforma Sanitária  

 

 

É um movimento de construção do novo sistema nacional de saúde, 

que coloca como aspectos fundamentais: a abrangência do conceito de 

saúde, a extensão da saúde a todos como um direito de cidadania e 

propostas de reformulação do setor saúde de forma a partir da 

universalização, integralização e descentralização das ações e serviços 

de saúde. 

 

 

Assim, a luta do movimento popular pela Reforma Sanitária foi responsável 

pela criação do Sistema Único de Saúde como um processo social e político que 

requer um ambiente democrático para a sua construção na arena sanitária, cuja 

implantação tem nítido caráter de mudança cultural. Embasado a partir de uma 

dimensão ideológica, é alicerçado numa concepção ampliada da saúde.  

Segundo Westphal e Almeida (2001), o Movimentodo da VIII Conferência 

Nacional de Saúde (CNS), evento político sanitário dos mais importantes por seu 

caráter democrático que aconteceu em Brasília em março de 1986.  

A saúde passa a ser definida na VIII CNS como resultante de políticas 

sociais e econômicas, como direito de cidadania e dever do estado, como parte da 
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seguridade social e cujas ações e serviços devem ser providos por um Sistema 

Único de Saúde (SUS).  

 
 
Direito à saúde significa a garantia, pelo Estado, de condições dignas de 
vida e de acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, 
proteção e recuperação de saúde, em todos os seus níveis, a todos os 
habitantes do território nacional, levando ao desenvolvimento pleno do ser 
humano em sua individualidade (BRASIL, 1986, p.12).  
 
 

Além do reconhecimento da saúde como direito do cidadão e dever do 

Estado, foi defendido também na VIII CNS o conceito ampliado de saúde.  

 
 
 A saúde em seu sentido mais abrangente como resultante das condições 
de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho 
transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso a 
serviços de saúde. É assim antes de tudo o resultado das formas de 
organização social da produção (Ibid).  
 

 

Estas propostas embasariam a nova organização em saúde no Brasil, dando 

origem a uma seção especial para a saúde na constituição brasileira de 1988. A 

Carta Constitucional incorpora parte das linhas básicas do movimento da reforma 

sanitária, o que possibilita o desenho de uma nova lógica de organização dos 

serviços de saúde. Compreendendo na seção II, Art.196, a saúde como: 

 
 
Direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação (BRASIL, 1988, p.133). 
 

 

A Constituição Federativa do Brasil de 1998, além de determinar, como 

princípio da República, o direito à saúde a todo e qualquer cidadão sem qualquer 

discriminação, afirma que a saúde é direito social e dever do Estado não mais 

significando tão somente a assistência, mas também o resultado de políticas 

públicas advindas do Governo. Aponta ainda que o direito à saúde está relacionado 

à garantia pelo Estado de condições dignas de vida e de acesso igualitário às ações 

e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde em todos os níveis de 

atenção e evidencia a necessidade da reestruturação do Sistema de Saúde, 

devendo resultar na criação do SUS.  



64 

 

Compondo o arcabouço jurídico do SUS, é promulgado, em 19 de Setembro 

de 1990, a Lei Orgânica da Saúde n°8.080/90 que define a saúde, em seu artigo 2°, 

como “um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício”. E no artigo 3°, estabelece que: 

 

A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a 
alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, 
a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços 
essenciais; os níveis de saúde da população expressam a organização 
social e econômica do país (BRASIL, 1990, p. 1). 

 

Assim, embora a saúde seja um direito garantido em constituição, a práxis 

desvela uma enorme contradição entre essas conquistas sociais estabelecidas no 

plano legal e a realidade de crise vivenciada pelos usuários e profissionais do setor. 

“A oferta desses serviços cristalizou-se de forma extremamente desigual entre a 

população, contribuindo para que esta associasse a concepção de direito à saúde 

como um privilégio e não como um direito de cidadania”. Embora esteja instituído 

constitucionalmente desde 1988 o acesso universalizante aos serviços e ações de 

saúde ainda encontra dificuldades de ser materializado na prática nas unidades de 

saúde (MACHADO; PINHEIRO; GUIZARDI, 2005, p.47-48). 

Segundo Leonardo Boff (1999, p.145) a “saúde não é ausência de danos. 

Saúde é a força de viver com esses danos. Saúde é acolher e amar a vida assim 

como se apresenta, alegre e trabalhadora. Saudável e doentia, limitada e aberta ao 

ilimitado que virá além da morte”. 

A saúde deve ser encarada não como imagem complementar da doença, 

mas, sim, como construção permanente de cada indivíduo e da coletividade, que se 

expressa na luta pela ampliação do uso das potencialidades individuais e da 

sociedade. Acresce ainda que saúde não é um estado, mas um processo 

permanente de busca de equilíbrio dinâmico de todos os fatores que compõem a 

vida humana. 

A saúde, de acordo com Carvalho e Ceccim (2006, p.160) resulta de: 

 
Um conjunto de condições – físicas, vivenciais, econômicas e socioculturais, 
entre outras – que determinam maior ou menor número de opções para as 
populações modificarem, alterarem ou ainda manterem suas condições de 
acordo com o que acreditam e desejam ser o melhor. 
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No entanto, ao observar os diferentes arranjos no âmbito da saúde, no que 

tange a universalização, resolutividade e prevenção de danos, se faz necessário 

questionar se a educação em saúde, diante de suas proposições inovadoras, está 

sendo empreendida adequadamente como um encontro promotor à aprendizagem 

de competência dos sujeitos com sua saúde. 

As metodologias operadas no processo de aprendizagem dos sujeitos, 

segundo Gohn (2010) devem partir da cultura e do entendimento individual e dos 

grupos.   

O método nasce a partir da problematização da vida cotidiana; os 
conteúdos emergem a partir dos temas que se colocam como 
necessidades, carências, desafios, obstáculos ou ações empreendedoras a 
serem realizadas; os conteúdos não são dados a priori. São construídos no 
processo. O método passa pela sistematização dos modos de agir e de 
pensar o mundo que circunda as pessoas. Penetra-se portanto no campo 
do simbólico, das orientações e representações que conferem sentido e 
significado às ações humanas (GOHN, 2010, p.46-47). 

 

O campo do simbólico, do processo de aprendizagem que dão sentido e 

significado aos gestos e vozes das ações humanas também é referenciado por 

Marilena Chauí (2001, p.45) quando define cultura como “(...) ordem simbólica por 

cujo intermédio dos homens determinados exprimem de maneira determinada suas 

relações com a natureza, entre si e com o poder, bem como a maneira pela qual 

interpretam essas relações (...)”. 

Parafraseando Cuche (1999) a cultura é inerente à reflexão das ciências 

sociais. “A cultura permite ao homem não somente adaptar-se a seu meio, mas 

também adaptar esse meio ao próprio homem” às suas necessidades e por outras 

palavras torna possível a transformação da natureza. A cultura se revela como 

instrumento adequado para acabar com as explicações naturalizantes dos 

comportamentos humanos. Desde as funções humanas que correspondem às 

necessidades fisiológicas (a exemplo fome, sono, etc.), as necessidades sócio-

educacionais são informadas pela cultura: os homens é que não dão as mesmas 

respostas a essas necessidades. 

A principal crítica a educação em saúde atual adotada tem sido referente a 

não consideração das necessidades e dos determinantes psicossociais e culturais 

dos comportamentos de saúde. Ao tomar os usuários como objeto das práticas 

educativas e carentes de um saber sobre a saúde, os profissionais de saúde perde-
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se de vista que os comportamentos são orientados por crenças, valores, 

representações sobre o processo saúde-doença – todos estes representantes de 

formas outras de saber. De maneira, que a relação estabelecida entre profissionais e 

usuários torna-se essencialmente assimétrica, uma vez que um detém um saber 

técnico-científico, com status de verdade, enquanto o outro precisa apenas ser 

informado.  

Autores como Bésen (2007), Serra et al (2008) deixam explícito o fato de que 

os programas de Educação e Saúde não devem se limitar a iniciativas que visem a 

informar a população sobre um ou outro problema. É por meio do processo 

educativo de extrapolar o campo da informação, integrar a consideração de valores, 

de costumes, de modelos e de símbolos sociais, que os usuários dos serviços 

podem assumir uma nova posição frente as necessidades e situações do cotidiano. 

As propostas formuladas enfatizam a importância de buscar o diálogo 

permanente com todas as formas de conhecimento, em especial, com a cultura 

popular. Por entender que o usuário é reconhecido como sujeito portador de um 

saber sobre o processo saúde-doença capaz de estabelecer uma interlocução 

dialógica com os profissionais do serviço de saúde e de desenvolverem em 

conjunto, potencialidades muitas vezes adormecidas, novas habilidades, além de 

acionar a capacidade de crítica, de organização e de luta pela garantia dos seus 

direitos sociais. 

A educação, especialmente as demandas da educação em saúde, vem 

sendo reconduzida no sentido de ampliar sua margem de alcance nos serviços de 

saúde como uma proposta que busca trabalhar, pedagogicamente e politicamente, 

grupos sociais no sentido de emancipá-los da fatalidade pela consciência de sua 

condição humana, das injustiças e da falta de direitos, a partir da problematização 

da sua vida cotidiana. 

Conversani (2004, p. 4) nos diz que muitos profissionais da área da saúde 

(médicos, cirurgiões-dentista, enfermeiros, assistentes sociais, agentes comunitários 

de saúde, dentre outros) têm abordado a questão da educação em saúde com a 

população como uma ação pedagógica autoritária, “centrada em conhecimentos 

biológicos aliados a técnicas voltadas apenas para a transmissão de conhecimentos 

não pertinentes às necessidades sociais e desvinculadas das condições de vida dos 

indivíduos”. 
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De fato, considera-se que uma das razões para o descompasso da 

educação em saúde pode ser o despreparo dos profissionais que a realizam. 

Também é possível que o conhecimento que compôs o aporte teórico desses 

profissionais, durante sua formação, não tenha produzido maior estímulo no sentido 

de assimilar o princípio da integralidade na relação entre profissional de saúde e 

usuários, favorecendo uma intervenção em saúde para além da doença ou do corpo 

doente, com apreensão de necessidades mais abrangentes dos sujeitos.  

Traverso-Yépez (2005) refere que a hegemonia do modelo biomédico tem 

marcado uma filosofia e uma política de intervenção na saúde arraigadas na 

formação dos alunos das ciências da saúde com práticas fragmentando o homem 

(corpo-mente), do apelo ao individualismo, ao biologicismo, ao mecanicismo, à 

especialização, à exclusão das práticas alternativas, à tecnificação do ato médico, 

havendo uma ênfase na medicina curativa e na concentração de recursos 

sofisticados e de alto custo nos centros privados de atendimento. 

Ceccim e Feuerwerker (2004) problematizando a integralidade da atenção a 

saúde referem que é hegemônica a abordagem biologicista, medicalizante e 

procedimento-centrada como questão para a formação dos profissionais de saúde. 

Os autores reafirmam que o modelo pedagógico hegemônico de ensino está 

centrado em conteúdos, organizado de maneira compartimentada e isolada, 

fragmentando os indivíduos em especialidades da clínica, dissociando 

conhecimentos das áreas básicas e conhecimentos da área clínica, centrando as 

oportunidades de aprendizagem na área hospitalar. 

Segundo Serra et al (2008) as práticas pedagógicas orientadas para os 

processos de mudança, ainda prevalecem os métodos e atividades intencionadas 

apenas em convencer as pessoas a modificar seus hábitos e adotar 

comportamentos saudáveis (por exemplo: parar de fumar, fazer exercícios). O que 

tem mudado de acordo com esses autores, não é a concepção de educação em 

saúde, mas sim as tecnologias de transmissão de informação de conhecimento, 

através da utilização de anúncios em rádios e TVs. 

 

Não fumar, não beber, não comer gordura, realizar exercícios físicos 
regulares – são alguns ditames preconizados para uma vida saudável. 
Novamente, através de formatos imagéticos ou discursivos, as políticas de 
saúde pública sob o ideário da promoção da saúde, proclamam o 
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desenvolvimento de modos de vida saudáveis que traduzem, 
freqüentemente, em práticas excessivamente intervencionistas, coercitivas 
sobre a vida privada e na restrição de escolhas livres (PASCHE; 
HENNINGTON, 2006, p.35). 

 

 

 Teixeira (2003) refere que é necessário superar a fragmentação no campo 

da saúde: a “cisão eu-outro” e do “monopólio do diagnóstico de necessidades” e de 

integração da “voz do outro” na prática dos serviços de saúde (Id, p.90-1).  

A integralidade contrapõe-se à abordagem fragmentária e reducionista dos 

indivíduos. A “ausculta e escuta ampliada das necessidades de serviços de saúde 

de um sujeito qualquer é uma das características das práticas de saúde pautadas 

pela integralidade” (MATTOS, 2003, p. 56). 

O olhar do profissional, neste sentido, deve ser totalizante, com apreensão 

do sujeito biopsicossocial. A abordagem do profissional de saúde não deve se 

restringir à assistência curativa, buscando dimensionar fatores de risco à saúde. 

Assim, seria caracterizada pela assistência que procura ir além da doença e do 

sofrimento manifesto, buscando apreender necessidades mais abrangentes dos 

sujeitos e, por conseguinte, a execução de ações preventivas, a exemplo da 

educação para a saúde. 

Conforme Ceccim e Ferla (2003) a formação e desenvolvimento dos 

profissionais de saúde têm como desafios: 

  

(...) não dissociar atenção individual às doenças e adoecimentos da 
vigilância da saúde (risco de retorno à biologização); não dicotomizar 
qualidade de vida (biologia) do andar da vida (produção subjetiva); não 
dissociar os grupos de trabalhadores (da gestão, da atenção e da 
vigilância); não perder o conceito de atenção integral à saúde e realizar o 
trabalho educativo junto à população como um trabalho de aprendizagem 
junto à população e, finalmente, aceitar que há incerteza na definição dos 
papéis profissionais, onde há alternância de saberes e práticas de cada 
núcleo constituído das profissões de saúde e do campo da atenção integral 
à saúde (Id, p.216). 
 

Traverso-Yépez (2005, p.139) analisando as ideias e significações que 

permeiam as práticas dos profissionais de saúde, atribui que a responsabilidade 

“costuma ser vista de forma unilateral” atribui-se às vezes “a responsabilidade ora ao 

profissional, ora ao governo, ora às políticas públicas”. Entretanto, o autor 

acrescenta que uma atenção à saúde de qualidade que atenda às suas 



69 

 

necessidades sociais decorre de “uma trama de relações interdependentes, 

perpassadas pelas ideias e concepções de todos os atores sociais envolvidos, os 

quais, por força de cotidianidade terminam reproduzindo de forma não-reflexiva o 

mesmo sistema de desumanização” através de práticas educativas impositivas e 

verticalizadas. Dessa forma, tanto as políticas públicas, as condições de trabalho e o 

universo simbólico que medeia o saber-fazer profissional precisam ser considerados, 

para que se possa intervir de forma mais consistente. 

As considerações lançadas até o momento demandam uma breve revisão 

sobre as concepções da educação em saúde que podem embasar as práticas 

educativas na Saúde da Família. Um olhar analítico sobre a origem do tema 

“educação em saúde” permite constatar que sempre houve uma tendência 

autoritária, de regulamentar, enquadrar, controlar todos os gestos, atitudes, 

comportamentos, hábitos e discursos das classes subalternas e destruir ou 

apropriar-se dos modos e usos do saber estranhos a sua visão do corpo, da saúde, 

da doença, enfim do 'bom' modo de andar a vida17.  

Refletindo sobre o significado epistemológico da concepção das práticas da 

educação em saúde, nos leva a refletir sobre a própria subjetividade do termo 

educação em saúde, ou seja, do conceito. A partir de Deleuze e Guattari (1992, 

p.27): 

 

(...) não há um conceito simples, todo conceito tem componentes, tem uma 
cifra, uma multiplicidade conceitual. Não há conceito de um só 
componente, existem ao menos um duplo, um triplo; todo conceito tem 
contorno irregular definido pelas cifras de seus componentes (...) conceito é 
uma questão de articulação, corte, superposição. É um todo porque totaliza 
seus componentes, mas é também um todo fragmentado (...). 
 
 

Para entendermos a concepção de educação em saúde é necessário buscar 

na produção das relações da sociedade contemporânea com o Estado as formas 

como se dão as políticas públicas em seus aspectos: econômicos, ideológicos, 

políticos e culturais, pois são enfoques que geram o modo de ver e fazer as práticas 

de saúde.  

                                                 
17

 A expressão está fundamentada em Canguilhem (1978) ao referir que cada sujeito apresenta 

singularidades que se modificam pela ocorrência de uma doença e se expressam no seu modo de 
andar a vida.Emergindo do próprio modo como a vida se produz coletivamente. Não podendo ser 
dissociado do modo como a vida anda num certo lugar, aonde ele vive.  
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Partimos, também, da sua relação com o contexto mais amplo das políticas 

do mundo globalizado, cujas características multifacetárias, determinam a polissemia 

do seu significado. Estabelece, então, o entendimento de que a globalização 

hegemônica neoliberal, como bem enfatiza Germano (2006), vai além da esfera 

econômica, pois, faz parte de um processo de globalizações nos vários campos das 

políticas públicas, como sendo: social, político, econômico e cultural. 

Disto decorre que qualquer medida de intervenção nas desigualdades que 

assolam a humanidade precisando ser pautada no embate ideológico e de diálogo 

que favoreçam a formação da consciência crítica dos atores envolvidos. 

É na visão de Santos (2002) que vamos buscar o fundamento da análise do 

papel da educação em saúde para dirimir as desigualdades, principalmente as 

decorrentes do saber para poder intervir.  

A título de ilustração do significado das desigualdades sociais, as ideias de 

Santos (2002), e de Germano (2002, 2006) são úteis para entender que o 

desenvolvimento do capitalismo teve significativa importância para o aumento da 

pobreza e com esta a produção de políticas compensatórias, só reafirmam o 

distanciamento do poder de decisão entre os grupos hegemônicos e os que ficam na 

linha de pobreza. 

Retomando a concepção da educação em saúde podemos situá-la como 

tratando de um recurso por meio do qual o conhecimento cientificamente produzido 

no campo da saúde, intermediado pelos profissionais de saúde, atinge a vida 

cotidiana das pessoas, uma vez que a compreensão dos condicionantes do 

processo saúde-doença oferece subsídios para a adoção de novos hábitos e 

condutas de saúde (ALVES, 2005). 

Alves (2007), posicionando-se sobre a concepção de educação em saúde, interpreta que: 

 
(...) é uma prática social, devendo ser centrada na problematização do 
cotidiano, na valorização da experiência de indivíduos e grupos sociais e na 
leitura das diferentes realidades. No entanto, “...” o que era praticado na 
rede básica de serviços de saúde continuava reduzido a 
complementarização do ato médico e seu enfoque restrito ao repasse de 
conteúdos sobre normas de higiene. Sua atenção era dirigida à tentativa de 
diminuir ou eliminar a ignorância das causas biológicas das doenças 
(ALVES, 2007, p.3). 
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As críticas a essa prática higienista da educação em saúde trazem aos 

pesquisadores da área um significativo campo de debate e contribuições para a 

construção de princípios mais dialogados com a sociedade.  

 
 

Vista como prática social, a educação em saúde passou a ser repensada 
como um processo capaz de desenvolver a reflexão e a consciência crítica 
das pessoas sobre as causas de seus problemas de saúde, enfatizando o 
desencadeamento de um processo baseado no diálogo, de modo que se 
passe a trabalhar com as pessoas e não mais para as pessoas. Esse 
diálogo assume o pressuposto de que todos possuem potencial para serem 
protagonistas de sua própria história, de que estão motivados para se 
organizarem e de que possuem expectativas sobre as possibilidades de 
mudança (Ibid). 
 
 

A ideia era de que as informações veiculadas sobre educação em saúde 

deveriam ultrapassar as normas regulatórias de culpabilização do cidadão pela sua 

condição de susceptível à doença. Isso significa que as informações sobre saúde e 

doença devem ser discutidas com os indivíduos e grupos populacionais para, a partir 

dessa reflexão, ser possível a opção por uma vida mais saudável.  

O caminho para a superação das práticas políticas contrárias ao modelo de 

educação em saúde recomendável ao bem estar social, segundo Pedrosa (2006), 

passa, portanto pelo fortalecimento do processo democrático e participativo na co-

gestão do sistema e dos serviços de saúde. 

Reorientar as práticas de saúde voltando-as para ampliar a capacidade de 

análise e de co-gestão dos sujeitos; ter capacidade para lidar com as limitações 

individuais e impostas pelo contexto; desenvolver uma prática construtiva, 

processual, que procure na medida do possível, facilitar que os sujeitos reconheçam 

e expressem seus interesses e desejo. São algumas das sugestões de Gastão 

Wagner de Sousa Campos (2007) no seu livro Saúde Paidéia ao discutir o desenho 

organizacional da rede dos serviços de saúde, na visão de Campos (2007) ainda 

que venham ocorrendo algumas transformações, ainda está longe de atender os 

princípios e diretrizes do SUS, haja vista que “o modelo tradicional de prestar 

assistência à saúde está em esgotamento: apresenta limites de eficácia (baixo 

impacto) e eficiência (custos elevados) ao sistema” (Id, p.107). 

Campos (2007) também refere que cada pessoa ou agrupamento pode 

interferir na reorganização dos serviços de saúde, desse modo o elemento central 
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de sustentação para a transformação é o reconhecimento e a construção ativa dos 

usuários na própria produção do processo saúde doença. 

 

O trabalho das equipes e das organizações deve apoiar os usuários para 
que ampliem sua capacidade de pensar-se em um contexto social e cultural, 
e isso poderia ser realizado tanto durante as de saúde coletiva; enfim, 
caberia repensar modelos de atenção que reforçassem a educação em 
saúde, objetivando com isso ampliar a autonomia e a capacidade de 
intervenção das pessoas sobre as vidas (Id, p.107). 

 

 

A produção dos serviços de saúde para Campos (2007) resulta de fatores 

socioeconômicos, e do próprio funcionamento dos serviços de saúde, no qual cada 

pessoa ou agrupamento tem uma autonomia relativa, devendo interferir de modo 

ativo na produção de saúde ou de doença, construindo projetos de mudança do 

modo mais interativo (dialógico) possível para a consolidação do SUS. 

A participação como um dos princípios do SUS, além de incorporar aspectos 

de ordem organizacional, implica assumir um posicionamento ético-político de 

caráter democrático para a sua concretização.  

A participação em Saúde é definida por Machado (1986) como um conjunto 

de intervenções que as diferentes forças sociais realizam para influenciar a 

formulação, a execução e a avaliação das políticas públicas para o setor saúde. 

A concepção da participação e da educação em saúde dialógica contribui 

com a transformação das práticas de saúde, mas apresenta tensões e limites 

internos que necessitam ser analisadas. Acioli (2005) descreve que as práticas 

voltadas para o processo saúde-doença são mediadas pelos interesses dos diversos 

segmentos envolvidos: gestores, profissionais de saúde e usuários. As práticas 

educativas em saúde são permeadas e influenciadas pelas aproximações com os 

diversos saberes: científicos ou não. É, portanto nesses confrontos e nas 

aproximações que se estabelecem as dinâmicas que compõem as relações e as 

ações dos movimentos sociais, que vão adquirindo seus contornos, revelando 

concepções e ações diversas no que se refere à participação. 

Conversani (2004) afirma que na maioria das intervenções em saúde há 

interação, direta ou não, entre sujeitos (profissionais e usuários) o que implica 

práticas educativas autoritárias (como historicamente esteve presente nas várias 
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abordagens da saúde pública), ou podem ser revestidas de uma concepção 

integrativa sobre o processo saúde-doença. “Assim, podemos superar a visão 

centrada em conhecimentos biológicos aliados à técnicas pedagógicas voltadas 

apenas para a transmissão de conhecimentos e desvinculados das condições de 

vida dos indivíduos” ( Id, p.5). 

Merhy (1999) propõe então que o trabalho em saúde seja repensado no 

sentido de produzir um encontro singular entre o profissional de saúde e o usuário, 

num encontro em que estejam munidos por suas crenças, valores, concepções 

macro e micropoliticamente constituídas nos processos sociais históricos. “O 

encontro entre um usuário, portador de uma dada necessidade de saúde, com um 

trabalhador, portador de um arsenal de saberes específicos e práticas, envolve um 

encontro de situações não necessariamente equivalentes” (MERHY, 2000, p.76). 

Ayres (2001) afirma que o espaço relacional profissional-usuário, embora 

apoiado por tecnologias, extrapola a objetivação desta, abrindo espaço para 

intersubjetividade. O desenvolvimento de atitudes e espaços de genuíno encontro 

intersubjetivo, de exercício de uma sabedoria prática para a saúde, apoiados na 

tecnologia, mas sem deixar resumir-se a ela deve promover um encontro entre 

profissional-usuário visando uma relação mais simétrica entre ambos. 

Para tanto, reconhece-se, a necessidade da transformação da relação 

profissional-usuário para a construção de um modelo assistencial alternativo, capaz 

de acumular experiências contra-hegemônicas.  

A ausência da dimensão dialógica entre os profissionais bem como entre 

profissionais e usuários é reforçado por autores como Vasconcelos (2001), 

Wendhausen e Saupe (2003), Alves (2005), Carvalho e Ceccim (2007), Morin( 2010) 

ao referirem que o diálogo é o instrumento essência das práticas educativas em 

saúde. O usuário dos serviços no modelo emergente de educação em saúde pode 

ser referido como sujeito portador de um saber, que embora diverso do saber 

técnico-científico não é legitimado pelos serviços. 

A educação em saúde estabelece um campo de práticas que acontecem no 

nível das relações sociais, normalmente estruturadas pelos profissionais da saúde, 

entre si, com as instituições e com os usuários dessas instituições, no 

desenvolvimento cotidiano das suas atividades. 
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É sob a égide desse projeto que o foco deixa de ser centrado no coletivo e 

passa a se preocupar com o corpo, reconhecido política e socialmente como força 

de trabalho. O objeto desloca-se do coletivo para o individual. 

Emerson Merhy (1997) alerta para a perda da dimensão cuidadora do 

trabalho dos profissionais de saúde, ao priorizar as tecnologias duras e leve-duras 

(máquinas, instrumentos, normas e conhecimento técnico), como tecnologias 

estruturadas e dependentes de equipamentos, que produzem permanentemente a 

morte das tecnologias leves (relações) inscritas nos processos clínicos, o que gera 

sistematicamente uma relação usuário-trabalhador marcada por um processo de 

alienação, desresponsabilização, substituindo o diálogo dos sujeitos pela 

intermediação de exames e procedimentos custosos e ocasionalmente resolutivos.  

O sentido dado e defendido é de que as ações educativas em saúde 

precisam estar voltadas para a formação crítica dos indivíduos, visando à 

transformação da realidade social e política, no sentido de que estes aumentem o 

controle sobre suas próprias vidas, de forma positiva, fazendo uso de recursos 

pessoais e sociais, além da capacidade física. Isto não significa que a busca por 

tornar-se ou manter-se saudável seja um objetivo central e único na vida das 

pessoas, mas sim um recurso para fornecer qualidade à vida cotidiana.  

Ao trabalhar com base neste enfoque o profissional pode ser um mediador 

para instrumentalizar os participantes do grupo, estimulando sua consciência crítica 

e o exercício da sua “autonomia” frente às decisões de saúde no âmbito individual e 

coletivo.  

Alves (2005) destaca a educação em saúde como tratando de um recurso 

por meio do qual o conhecimento cientificamente produzido, intermediado pelos 

profissionais desta área, atinge a vida cotidiana das pessoas, uma vez que a 

compreensão dos condicionantes do processo saúde-doença oferece subsídios para 

a adoção de novos hábitos e condutas de saúde.  

É, pois, essencialmente, um espaço de debate das práticas sociais de 

exercer e praticar essa ou aquela ação. Segundo a autora o poder não existe. O que 

há são relações e práticas de poder, cujo projeto orienta à emancipação.  

Não é fácil falar de emancipação sem inseri-la no contexto das teses de 

Santos (2002 e 2003a), Germano (2002) e Freitas (2005), os quais demarcam a 
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hegemonia como fenômeno a ser superado e sinalizam para construção de forças 

contra-hegemônicas.  

No processo hegemônico (Concepção Tradicional) x contra-hegemônico 

(Concepção Dialógica) emergem os conflitos desta área, em que as opções em 

termos tecnológicos e organizacionais; as formas como se encaminham as relações 

entre os grupos sociais favorecem o alcance da emancipação, via construção da 

democracia social. 

Pedrosa (2003) afirma que as atividades desenvolvidas pelas instituições e 

serviços de saúde são, na maioria das vezes, práticas hegemônicas, as quais o 

autor diz que poderia denominar de concepção clássica por ditarem ações pontuais, 

focalizadas nas especificidades dos programas de saúde (diabéticos, hipertensos, 

gestantes, nutrizes, crianças, adolescentes, dentre outros) centrada na doença e no 

atendimento individual; e por serem prescritivas, individualistas e autoritárias, 

voltadas principalmente, para a mudança de hábitos cuja referência é o estilo de 

vida idealizado de pessoas e famílias que parecem viver em um mundo sem 

conflitos e sem contradições.  

Contrapondo-se a essa concepção, Pedrosa (2003) defende a concepção de 

educação em saúde que ele denomina de promotora da saúde (contra-hegemônica) 

por considerar como estratégia de sujeitos ativos, “no qual as pessoas são vistas em 

sua autonomia e em seu contexto político e cultural, como sujeitos capazes de 

superar o instituído e serem instituintes de um modo de vida saudável” (Id, p. 25). 

Alves (2005) também considera a emergência de um novo discurso em 

educação em saúde, porém reforça a predominância de práticas educativas 

hegemônicas. Da convivência destas práticas hegemônicas e das práticas 

emergentes (contra-hegemônicas) a autora diz que é possível delinear dois modelos 

de práticas de educação em saúde: 

A) O modelo tradicional – focaliza a doença e a intervenção curativa é 

fundamentada no referencial biologicista do processo saúde-doença, preconiza que 

a prevenção das doenças prima pela mudança de atitudes e comportamentos 

individuais; as estratégias utilizadas incluem informações verticalizadas que ditam 

comportamentos a serem adotados para a manutenção da saúde; os usuários são 

tomados como indivíduos carentes de informação em saúde; a relação estabelecida 
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entre os profissionais e usuários é essencialmente autoritária e assimétrica, uma vez 

que um detém um saber técnico-científico, com status de verdade, enquanto o outro 

precisa ser devidamente informado; a comunicação profissional-usuário caracteriza-

se pelo caráter informativo, na qual o profissional de saúde assume uma atitude 

paternalista, explicita ao usuário hábitos e comportamentos saudáveis, o que fazer e 

como fazer para a manutenção da saúde.  

B) O modelo emergente (dialógico) - trabalha com a perspectiva de 

sujeitos das práticas de saúde; parte da premissa de que é preciso envolver os 

indivíduos nas ações; pondera que apenas com a participação comunitária é 

possível assegurar sustentabilidade e efetividade das ações de saúde; o diálogo é o 

seu instrumento essencial; o usuário dos serviços é reconhecido sujeito portador de 

um saber, que embora diverso do saber técnico-científico não é deslegitimado pelos 

serviços; visa o desenvolvimento da autonomia e da responsabilidade dos indivíduos 

no cuidado com a saúde; e, objetiva práticas educativas emancipatórias. 

Como forma de facilitar a compreensão das concepções de educação em 

saúde elaboramos um quadro síntese (quadro 3) abaixo, comparando os dois tipos 

de concepções de Educação em Saúde, tomando por base os autores Pedrosa 

(2003) e Alves (2005), os quais denominamos de Concepção Tradicional 

(hegemônica) e Concepção Dialógica (contra-hegemônica). 

De acordo com o quadro 3, podemos identificar que sentido, as práticas 

educativas tradicionais são verticalizadas (autoritárias), enquanto numa educação 

para a emancipação passa a ser horizontal; estabelece-se portanto a partir do 

diálogo e da interação entre as pessoas, que se utilizam de argumentação para que 

exponham seus pontos de vista. Se a educação em saúde envolve saber/poder, 

estes poderão ser mais democrático, na medida em que houver a possibilidade de 

que o usuário e profissional discutam e se aceitem como indivíduos diferentes e 

autônomos, porém solidários, respeitando a alteridade do outro enquanto sujeito 

ativo do processo saúde-doença. 
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Quadro 3 - Comparativo entre as concepções tradicionais e dialógicas de Educação 
em Saúde 
 

 
Concepção Tradicional 

 

 
Concepção Dialógica 

 
Centrado na doença biologicista/ 

Reducionista 
 

Individual/ coletivo 
 

Prática Verticalizada / Autoritária 
 

Prática horizontal / dialógica 
 

Legitima saber cientifico / Impositiva 
 

Valoriza aos diferentes saberes populares 
 

Relação de subordinação / opressão 
 

Relação democrática 
 

Transmissão de conhecimentos / informação 
 

Construção compartilhada de 
conhecimentos (autônomos) 

 
Culpabilização dos sujeitos (Mudança de 

hábitos) 
 

Valorização da cidadania 
(conscientização crítica) 

 
Punitiva / Repressora Libertadora / Emancipatoria 

 
Estilo de vida idealizado (Desvinculada da 

realidade) 
 

Vinculada à realidade 
 

Normativa/ Prescritiva 
 

Estratégica 
 

Usuário – objeto (passivo) 
 

Usuário - Sujeito ativo 
 

Metodologia reduzida 
 

Utiliza diferentes metodologias e espaços 

Preconceituosa 
 

Respeito pelo outro / alteridade 
 

 

As práticas educativas em saúde vêm romper com a verticalidade da relação 

profissional-usuário de transmissão de conhecimentos e priorizar a relação 

educativa com a população. Valorizando a concepção dialógica, as iniciativas e 

trocas interpessoais, da população e usuários, buscando a explicitação e 

compreensão do saber popular. E através da potencialidade desta metodologia, se 

contrapõe à passividade usual das práticas educativas tradicionais. 

A concepção da prática educativa em saúde deve ultrapassar a mera 

relação de ensino / aprendizagem didatizada e assimétrica; extrapola o cultivo de 

hábitos e comportamentos saudáveis; incorpora a concepção de direção e 

intencionalidade, visando à um projeto de sociedade; será sempre construída tendo 
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por referência situações de saúde para atender as necessidades básicas da 

população.  

Necessário se faz construir um conhecimento compartilhado em que a 

sociedade seja fundamentada na solidariedade, justiça e participação social. Nesse 

sentido, o indivíduo toma consciência de como usufruir do seu direito à saúde e de 

seus valores perante uma sociedade justa e igualitária, rompendo com a ideia de 

que, por ser pobre e viver numa situação marginal, carrega a culpa da difusão do 

estado de doença.  

Nestes espaços dialógicos os trabalhadores devem estimular o sujeito 

usuário a apresentar sua “demanda”, que igualmente será submetida a uma análise 

crítica compartilhada, com a tomada conjunta de decisões que redundaram em 

operações a cargo de trabalhadores ou de usuários.  

Então, implica a necessidade de adentrar no significado da educação em 

saúde no âmbito dessas desigualdades. Diante disso, questionamo-nos se existe a 

possibilidade de se reduzir a saúde ou comportamentos saudáveis a algo que possa 

ser controlado pelo indivíduo, já que consideramos que a saúde é resultado de uma 

combinação de fatores sociais, políticos e econômicos, além dos individuais. Ignorar 

que as estruturas e as diferenças socioculturais e econômicas influenciam as 

escolhas por comportamentos saudáveis e não saudáveis, levam os profissionais da 

saúde, que utilizam o modelo tradicional de educação em saúde, a considerarem os 

indivíduos como os únicos responsáveis pela suas condições de saúde. 

 

2.2  A EDUCAÇÃO EM SAÚDE NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE 

 

Neste espaço situamos a educação em saúde como um campo de saberes, 

práticas e conhecimento que permeiam as políticas públicas de saúde. É processo e 

produto das relações entre as pessoas, nos quais estão implícitos o principio da 

troca de saberes e o conceito de participação que também integra o processo de 

educação popular em saúde.  

Enquanto prática social produzida no campo da saúde, impõe adentrarmos 

no processo histórico de como tem se dado a educação em saúde no espaço das 
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políticas públicas de saúde fazendo então, breves considerações sobre esse 

aspecto. 

Para compreendermos como as políticas públicas de saúde se expressam, é 

necessário privilegiarmos o estudo das práticas históricas da organização dos 

serviços de saúde no Brasil. Mas, o que significa Política, Estado e Sociedade Civil 

como categorias de sustentação epistemológica dessas relações?  

A resposta a esta indagação nos leva a buscar em autores como Poulantzas 

(1985), Habermas (1990), Japiassu e Marcondes (1991), Aristóteles (1998), Wolff 

(1999), Gramsci (2000, 2002), Fraser (2001), Bravo e Pereira (2002), Morin (2004), 

Przeworski (2004), Weber et al (2005), Sader e Gentili (2007), dentre outros, dados 

significativos, que orientam o entendimento dessas relações.  

Pelo que nos propõem Japiassu e Marcondes (1991, p. 197), o termo política 

tem sua origem no latim politicus e no grego politikós e "baseia-se na pluralidade dos 

homens". Refere-se a tudo que diz respeito aos cidadãos e designa “o conjunto de 

atividades exercidas sobre a vida coletiva e também, as reflexões sobre essas 

atividades e a instituição que as vem desenvolvendo o Estado” (WOLFF, 1999, p. 

31). 

Epistemologicamente, o termo política pode ser interpretado como aquelas 

ações que se relacionam ao exercício do poder, ou seja, a capacidade de em uma 

relação social, um indivíduo ou grupo impor sua vontade a outros (ARISTÓTELES, 

1998), sendo necessário interpretá-la como essencial ao entendimento da relação 

entre os cidadãos e a sociedade. 

Por sua vez, Estado, nos termos utilizados por Hilton Japiassu e Danillo 

Marcondes, significa o: 

 

Conjunto organizado das instituições políticas, jurídicas, policiais, 
administrativas, econômica, sociais, etc., sob um governo autônomo e 
ocupando um território próprio e independente. Diferentemente do governo 
(conjunto das pessoas às quais a sociedade civil delega, direta ou 
indiretamente, o poder de dirigir o Estado); diferentemente, ainda da 
sociedade civil (conjunto dos homens ou cidadãos vivendo uma certa 
sociedade e sob leis comuns); diferentemente, também da nação (conjunto 
dos homens que possuem um passado e um futuro comuns, entre outras 
nações), o Estado constitui a emanação da sociedade civil e o 
representante da nação (JAPIASSU e MARCONDES, 1991, p. 88). 
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Para Gramsci (2000, p. 244), na noção geral de Estado, “entram elementos 

que devem ser remetidos à noção de sociedade civil (no sentido, seria possível 

dizer, de que o Estado = sociedade política + sociedade civil. Isto é, a hegemonia 

couraçada de coerção)”. Assim, o Estado abrange a junção da sociedade política e 

civil, para manter a hegemonia da classe dirigente sobre a classe governada. Nessa 

perspectiva gramsciana, a sociedade civil e a sociedade política são distinções 

metodológicas do conceito de Estado (GRAMSCI, 2000, p. 244). 

A distinção entre Estado e sociedade civil, de acordo com Gramsci, não 

existe. O Estado é entendido, “além do aparelho de governo, também o aparelho 

„privado‟ de hegemonia ou sociedade civil” (GRAMSCI, 2000, p. 254-255). A partir 

desta articulação pode-se afirmar que, não existe neutralidade no Estado, pois, “a 

unidade histórica das classes dirigentes acontece no Estado e a história delas é, 

essencialmente, a história dos grupos de Estados” (GRAMSCI, 2002, p.139-140). 

A concepção de sociedade civil que tem prevalecido no debate 

contemporâneo caracteriza-se pela dicotomização entre Estado e sociedade civil 

que tem como eixo a mistificação da relação entre estrutura econômica e a 

superestrutura política, cortando os nexos estruturais que as interligam e atribuindo 

um véu ilusório de isenção classista ao Estado, colocando-o como árbitro imparcial 

da sociedade. A sociedade civil é tratada por um viés predominantemente político 

sem articulação alguma com a base econômica, constituindo-se em um espaço 

homogêneo sem contradição de classe. Os interesses que nela circulam 

apresentam-se como universais, abstraindo-lhes o caráter de classe. 

Numa interpretação mais abrangente é possível situar as relações das 

sociedades contemporâneas com o Estado numa perspectiva de interpretação dos 

significados das condições sob as quais se situam a dinamicidade da existência 

humana, ou seja, a política. Essa perspectiva deve ser analisada sob quatro eixos 

que se interligam para dar sentido a condição de subsistência humana, como sendo: 

a) eixo econômico (propriedade dos bens de produção); b) eixo ideológico 

(capacidade de criar e difundir valores próprios no interior da sociedade); c) eixo 

político (posse de instrumentos mediante os quais se pode coagir outros indivíduos); 

e d) eixo cultural (produção multidimensional, decorrentes das relações do homem 

com a natureza).  
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Sobre a política, ela é plural e impõe a intervenção do Estado, enquanto 

regulador dos bens de serviços e detentor do monopólio do poder político, 

implicando a necessidade de discussão das relações de forças, mediadas pelas 

lutas políticas, que segundo Poulantzas (1985, p. 157), fazem do Estado “uma 

condensação material de uma relação de forças”.  

Significa que, para legitimar sua hegemonia, o Estado faz uso da sua força, 

para arbitrar e negociar conflitos no interior da sociedade. “Entendê-lo como um 

campo e um processo estratégicos, onde se entrecruzam núcleos e redes de poder 

que ao mesmo tempo se articulam e apresentam contradições e decalagens uns em 

relação aos outros” (Ibid). Essa relação de forças depende dos grupos de pressão 

no interior da sociedade e por isso mesmo não é feito de maneira imparcial ou 

neutra; são interesses diversos que estão em jogo, em que ora o Estado sujeito 

sede às pressões das classes dominantes, ora as classes dominantes se submetem 

ao Estado coisa (POULANTZAS, 1985).  

No pensamento de Bravo e Pereira (2002), as relações do Estado com a 

sociedade civil determinam a construção de políticas públicas em um determinado 

momento histórico.  

No processo dialógico da construção social dessas forças políticas emergem 

as relações que exigem organização de classe para servir de força de pressão para 

que grupos hegemônicos demandem ao governo políticas públicas que venham 

atender, ora aos seus próprios interesses, ora aos interesses das classes contra-

hegemônicas.  

Mas, são sempre as situações de conflitos que impulsionam a produção de 

políticas públicas voltadas para os interesses que estão em jogo, dentre eles, as 

condições de vida das pessoas. Mesmo sendo para atender os interesses desses ou 

daqueles grupos hegemônicos, são através de ações, programas, regulamentações, 

projetos, leis e normas que o Estado favorece a gestão das condições para que os 

interesses sociais sejam atendidos. 

Bravo e Pereira (2002) falando sobre política social fazem referência ao 

processo das relações sociais como necessário à definição das políticas públicas: 

 
 
(...) como conjuntos de disposições, medidas e procedimentos que 
traduzem a orientação política do Estado e regulam as atividades 
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governamentais relacionadas às tarefas de interesse público. São também 
definidas como todas as ações de governo, divididas em atividades diretas 
de produção de serviços pelo próprio Estado e em atividades de regulação 
de outros agentes econômicos (Id, p. 43). 
 
 

O terreno é fértil de disputas pelos sentidos das relações Estado e 

sociedade, por meio das políticas sociais, mas, é da ressignificação dessas relações 

que surgem as possibilidades de produção de políticas com capacidade operacional 

para implementar um modo de produzir saúde, pautado em ações que retratem os 

vínculos das políticas distributivas, regulatórias, redistributivas e constitucionais. 

Estes vínculos foram referenciados por Lowi (1994) como eixos 

aglutinadores do significado polissêmico da política pública, em que diferentes 

formas de vínculos disputam espaços em diferentes arenas para deles demarcarem 

as decisões significativas, mas diferenciadas:  

O primeiro vínculo, o das políticas distributivas, é caracterizado por decisões 

de impactos mais individuais do que universais, pelo governo, sem considerar a 

limitação dos recursos. São ações que privilegiam certos grupos sociais ou regiões, 

em detrimento do todo. O segundo, o das políticas regulatórias, são mais visíveis ao 

público, envolvendo burocracia, políticos e grupos de interesse. O terceiro, o das 

políticas redistributivas, atinge maior número de pessoas e impõe perdas concretas 

para uns (certos grupos sociais) e ganhos incertos para outros. Exemplos deste 

vínculo são as políticas sociais universais, o sistema tributário, o sistema 

previdenciário. Por fim, o quanto, mas não menos relevante, é o das políticas 

constitutivas, que lidam com procedimentos, e tomam o formato da constituição do 

programa ao qual está vinculado. Assim, cada uma das políticas públicas vai gerar 

pontos ou grupos de estrangulamentos e de apoios diferentes, processando-se, 

portanto, dentro do sistema político de forma também diferente. 

Então, a produção da política pública carece, segundo Lowi (1994), de uma 

interpretação crítica de como as políticas são produzidas e para quais interesses 

estão voltadas.  

Sobre os interesses, Przeworski (2004), afirma que sejam eles pessoais, 

partidários ou universais, ”há sempre de se considerar sua influência nas relações 

do Estado com a sociedade e, conseqüentemente, na produção das políticas de 

saúde”. 
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A ideia, então, é argumentar que a política de saúde como integrante das 

políticas públicas configura-se em seleção de forças, em que grupos agem de 

conformidade com os seus próprios interesses, mas, que são determinantes e 

determinados por relações de poder. Essa mobilidade de correlação de forças são 

quem determinam o tipo de vínculo a ser privilegiado: se o distributivo, o regulatório, 

o redistributivo ou o constitutivo na modelagem das políticas públicas. 

Numa interpretação das relações sob as quais se dá a produção das 

políticas públicas de saúde no Brasil importa considerar que os interesses dos 

grupos também determinam os espaços e as reflexões para as quais estão voltadas 

as práticas de saúde. Estabelece, inclusive, em que nível está se dando as relações 

entre a história e a saúde.  

Aliás, Hochman, Santos e Alves (2004) chamam a atenção para o fato de 

que os processos históricos específicos podem ser catalisadores, para além do 

conhecimento em si mesmo, da produção de identidades profissionais, da indicação 

dos sentidos, da suposição de direções e reveladores de possibilidades sobre os 

caminhos das políticas. Por meio do alargamento do olhar sobre o passado, a 

história potencializa a compreensão de processos sociais e culturais, mostrando 

alternativas de mudanças. 

Retomando a concepção da política pública como decorrente das relações 

Estado e sociedade colocamos a percepção da política social como parte do 

processo estatal de transferência e distribuição de recursos fundamentais à 

existência dos grupos sociais. Há um ponto crítico para o qual convergem todas as 

forças da sociedade, a saber: a acumulação da riqueza produzida socialmente por 

alguns grupos sociais, as necessidades básicas para a existência de um lado, e a 

eqüidade, de outro (FRASER, 2001). 

 O autor procura então responder a esses questionamentos, afirmando que 

nenhuma dessas duas instâncias é adequada. Ambas são atacadistas e sem 

nuanças. Em vez de simplesmente endossar ou rejeitar toda a simplicidade da 

política da identidade, devemos encarar isso como uma nova tarefa intelectual e 

prática: a de desenvolver uma teoria crítica do reconhecimento, uma teoria que 

identifique e defenda apenas versões da política cultural da diferença que possa ser 

coerentemente combinada com a política social de igualdade (id), sem perder de 
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vista o significado de modernidade no processo de produção de um projeto de 

sociedade igualitária.  

Sobre esta questão, Evangelista (2007) afirma que o projeto de modernidade 

capitalista, na mesma proporção em que avança no progresso científico e 

tercnoindustrial favoreceu ao engendramento de um quadro social frágil; mas, rico 

em possibilidades de novas formas do pensamento crítico, conclamando por justiça 

social. 

A partir das ideias de Fraser (2001), refletimos: se as ações sociais visam, 

por um lado, a promoção da justiça social e, por outro, o combate à miséria, elas 

podem, muitas vezes, gerar conflito entre a busca da equidade e a escolha das 

políticas a serem desenvolvidas, as quais podem gerar modos e graus diferenciados 

de correção dos desequilíbrios sociais.  

Nesse sentido, no contexto da produção da política pública, a cultura pós-

moderna se desintegra à luz das críticas dos intelectuais desta linha. Os segmentos 

mais pobres da população consomem a maior parte de sua energia e de seu tempo 

buscando condições de sobreviver, usando, às vezes, para isso, até o trabalho de 

suas crianças, prejudicando a formação escolar, o desenvolvimento físico, a saúde e 

as condições psicológicas delas. Vários autores têm apontado a necessidade de 

medidas distintas para combater a pobreza, de caráter persistente, ou decorrente de 

situações sociais e econômicas cíclicas ou ocasionais. Sendo, também, questionável 

a possibilidade de igualdade quando as políticas são produzidas em campos de 

forças demarcados por interesses, pautados em: 

 

(...) tensões e contradições sociais. Com tantos conflitos sociais, a 
sociedade passou à condição de objeto de preocupação intelectual. A 
emergente questão social provocou um intenso debate ideológico, 
polarizado por conservadores, liberais e revolucionários, o que mobilizou as 
forças sociais e políticas de praticamente todos os países europeus em 
torno da manutenção, da reforma ou da transformação da sociedade 
capitalista (EVANGELISTA, 1999, p. 6).  
 
 

Nos países em desenvolvimento vários fatores são determinantes da 

pobreza. De tal modo, que a definição das chamadas "linhas da pobreza" parte de 

parâmetros históricos e sociais de satisfação de necessidades básicas, podendo 

levar ao estabelecimento de patamares de pobreza e de miserabilidade. O conceito 

de pobreza é um conceito absoluto, já que abrange aqueles que não obtêm o 
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rendimento mínimo estipulado oficialmente para atendimento de suas necessidades, 

para os quais surgem as políticas públicas compensatórias. Desse modo 

caracteriza-se a pluralidade de formas de atendimento a essas necessidades, cujas 

marcas teóricas apropriam-se de abordagens contra hegemônicas.  

Mas, algumas dessas abordagens se tornaram hegemônicas como formas 

de pensar no mundo ocidental, em que se estabeleceu uma clara primazia do 

conhecimento técnico-científico como modelo privilegiado de racionalidade. 

Fundamenta-se numa objetividade que pressupunha a separação entre o sujeito e o 

objeto do conhecimento e na eliminação das interferências deformadoras da 

subjetividade na análise dos fenômenos, dirigido para a busca sistemática da 

eficiência e da produtividade na relação com o homem e com a natureza. Imprime-

se nessa relação a necessidade de mobilização de forças na produção de um 

projeto que se contraponha as transformações do mundo pós-moderno. Pelo que 

afirma Evangelista (2007), as fragilidades da: 

 

(...) agitada vida urbana, foram acompanhadas pelo desenvolvimento de 
uma nova sensibilidade estética e pelo movimento de criação de novas 
linguagens artísticas nas últimas décadas do século XIX e início do século 
XX. A sensação avassaladora de fragmentação, efemeridade e mudança 
caótica torna-se onipresente (EVANGELISTA, 2007, p.7). 
 
 

Decorrem dessa fragmentação, também, as críticas ao estabelecimento das 

políticas públicas. Na mesma linha de raciocínio, Castells (2000) acrescenta “ser 

essa uma deformação da revolução tecnológica, em que os mais ricos têm acesso 

aos bens da informação, dentre outros, em detrimento aos grupos menos 

favorecidos”.  

A prioridade está nas políticas que contribuam para fortalecer a estabilidade 

macroeconômica e o crescimento. Num nível inferior estaria políticas promovendo 

oportunidades econômicas e em seguida políticas visando a qualidade de vida, 

inclusive a redução da pobreza.     

 É sob a égide dos interesses hegemônicos que são produzidas as práticas 

de educação em saúde.  

Inserida na produção histórica das políticas públicas de saúde, os 

fundamentos e concepções da educação em saúde estão intrinsecamente 
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interligados na construção histórica dos modelos de desenvolvimento, pois estes 

ditam as marcas de definição das políticas e, consequentemente, dos modos de 

intervir em saúde. 

Para ampliação dessa compreensão trazemos os comentários de Castells 

(2000) sobre os modelos de desenvolvimento e de produção. Para o autor, o 

industrialismo, o capitalismo, o estatismo e o informacionalismo, são modelos que 

têm influenciado as práticas produtivas do mundo moderno, em suas relações e, 

consequentemente, na identidade cultural dos sistemas globais nas políticas 

multidimensionais que envolvem a sociedade.  

O significativo é entender que essas multidimensões são determinantes das 

relações sociais e produtivas que demarcam as diferentes concepções e práticas 

históricas da educação em saúde no Brasil.  

O interesse é interpretar os diferentes percursos históricos sob os quais os 

saberes e as práticas de educação em saúde são produzidos. Aliás, a educação em 

saúde pode ser compreendida como o campo de prática e conhecimento do setor 

saúde que tem se ocupado mais diretamente com a criação de vínculos entre as 

formas de interpretar a produção das doenças e os processos de intervenção dos 

profissionais, implicando o pensar e fazer cotidiano da população, que influenciam 

as formas de se estruturar as intervenções no âmbito da educação em saúde.  

Por esta razão, para o entendimento das práticas de educação em saúde, 

torna-se então indispensável se fazer um resgate histórico a partir de sua vinculação 

com o Estado e das relações de poder entre classes sociais.  

No discurso higienista e nas intervenções moralistas e normatizadoras, as 

práticas educativas em saúde foram impulsionadas a assumir a vinculação com o 

Estado e suas relações de poder entre classes sociais fortalecendo assim, os 

interesses das classes hegemônicas.  

Como menciona Alves (2005), “o Estado tinha a função de exercer o poder, 

de civilizar e de moralizar a grande massa da população a fim de garantir o 

desenvolvimento das suas forças produtivas”. E desta maneira, em conformidade 

com os interesses das classes dirigentes do Estado e com objetivo de controle social 

sobre as classes subalternas, o discurso desenvolvido em torno da questão saúde 

no século XVIII foi essencialmente normatizador e regulador, no Brasil e no mundo. 
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Podemos identificar então que a história das práticas de saúde pública 

brasileira tem forte ligação com a da Europa ocidental, sendo esta ligação 

particularmente mais nítida, no período que vai do descobrimento do Brasil até a 

proclamação da República, no fim do século XIX.  

Do mesmo modo, os principais processos de constituição da medicina como 

práticas públicas de saúde se deu pioneiramente na Europa especificamente na 

Alemanha, na França e na Inglaterra, devido o processo da urbanização, da 

industrialização – acelerando e intensificando a acumulação de riquezas – e, em 

decorrência desses processos a estruturação do Estado. Nesse período também 

testemunhou o começo e o rápido crescimento dos hospitais como instituições 

médicas. 

A educação em saúde aparece como resposta ao processo de crescimento 

desordenado da população, em que a medicina era eminentemente individual, com 

marcante característica das políticas distributivas. Privilegiava fundamentalmente a 

relação médico-paciente e seu objetivo seria o de erradicar as doenças, ou ainda 

reduzir ou suprimir o sofrimento causado por elas. O fato era que a medicina 

permeava as relações de mercado, numa economia capitalista, restrita à relação de 

mercado do médico com o doente (VASCONCELOS, 2001). 

Em fins do século XVIII surge na França um fenômeno novo: A urbanização. 

Neste contexto, em um cenário de confusão urbana, tornou-se urgente a unificação 

do poder, determinada por razões tanto de ordem econômica (a cidade como 

importante lugar de mercado e de industrialização emergente), quanto de ordem 

política (crescimento da pobreza e do proletariado, conflitos de jurisdição e de 

poderes, revoltas etc.) Enfim, era preciso constituir a cidade como uma unidade 

política, geográfica e social e de desenvolver uma medicina urbana para atender a 

necessidade da época. 

A medicina urbana, desde sua origem, estava ligada à ideia de que a cidade 

era a causadora de doença, devido à desordem intrinsecamente médica e social que 

a caracterizava e ao projeto de prevenção constante contra o meio, considerado 

hostil à saúde da população. A partir dessa compreensão foi elaborada uma 

verdadeira teoria da cidade, desenvolvida em vários níveis, com uma reflexão sobre 

a morbidade urbana e uma explicação das condições de vida ideais. Em síntese, 

essa teoria política de saúde, tornou-se um poderoso instrumento de normalização 
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da sociedade, determinando ao invés da medicalização do corpo à medicalização da 

cidade (ROSEN, 1979). 

Chiesa e Veríssimo (2003, p.34) destacam que a prática educativa em saúde 

do século XVIII na Europa, se dava através da “utilização de almanaques populares 

nos quais se difundiam cuidados “higiênicos” a serem praticados por gestantes, 

como incentivo aos cuidados com as crianças e medidas de controle das 

epidemias”. A tendência nesse período na estruturação das ações educativas estava 

voltada para a ampliação das informações a cerca dos principais problemas de 

saúde e doença, normatizando a maneira “correta” ou “errada” das pessoas se 

comportarem frente à vivência das doenças e à sua prevenção. 

Na segunda metade do século XIX até meados do século XX, o discurso 

sanitário segue as tendências européias, concentrando-se nas cidades e 

desenvolvendo-se em torno da moralidade e da disciplina higiênica. A educação em 

saúde passa então a ser denominada segundo Wendhausen e Saupe (2003, p.19) 

como “educação higiênica”, por nascer ligada às necessidades de saneamento dos 

núcleos urbanos e dos portos, devido ao combate a várias epidemias que assolavam 

o país. Tratava-se, portanto, de condições sanitárias mínimas indispensáveis não só 

para as relações comerciais com o exterior, como também para o êxito da política de 

imigração, em função da escassez de mão de obra. 

De acordo com Luz (1991), somente na década de 20 é que se dá a primeira 

medida concreta, em nível nacional, para a criação do sistema de saúde pública. A 

Diretoria Geral de Saúde Pública, organizada pelo médico sanitarista Oswaldo Cruz, 

tentando resolver o problema sanitário, implementa instituições públicas de higiene e 

saúde. O modelo das “campanhas sanitárias” adotadas por Oswaldo Cruz é então 

inspirado no modelo americano (importado de Cuba), destinado a combater as 

epidemias urbanas e, mais tarde, as endemias rurais. 

Todavia, essas primeiras campanhas de saúde pública eram organizadas de 

tal forma, que se assemelhavam as campanhas militares, dividindo as cidades em 

distritos, encarcerando os doentes portadores de doenças contagiosas e obrigando, 

pela força, o emprego de práticas sanitaristas. A população então se revoltava pela 

obrigatoriedade de ter que tomar vacinas, uma vez que não explicavam o motivo, 

nem muito menos o benefício e prevenção de tal medida, demonstrando ausência 

de ações e medidas de educação em saúde na época. 
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O discurso que se propagava era de que a não observância das normas de 

higiene pelos indivíduos geravam os problemas de saúde e que só se conseguiria a 

resolutividade destes, com a mudança de atitudes e comportamentos individuais. O 

processo saúde-doença era assim, reduzido à dimensão individual e as práticas de 

educação em saúde eram orientadas por um discurso biologicista, curavista, 

individual, sem, contudo, levar em consideração os determinantes sociais. 

Nesta década, emerge então a denominada “Educação Sanitária”. As ações 

médicas e de educação assumem importância central no debate político nacional e, 

embora neste momento as ações se revistam de caráter tão autoritário quanto no 

período anterior, se mantêm a ausência do sujeito popular como elemento ativo no 

processo educativo. Este discurso, centrado na doença e no indivíduo, predominou 

no campo da educação em saúde, nesse período e durante as décadas seguintes, 

podendo ser encontrado como orientador de práticas educativas nos dias atuais. 

A década de 30 comportou importantes alterações socioeconômicas e 

políticas, caracterizadas pelo processo de industrialização, que passa a ser a base 

para o desenvolvimento econômico, e pela instalação de um Estado com elevado 

grau de autonomia e centralização. Desse modo, a partir de 1932, com a criação do 

Ministério da Educação e Saúde emergiu e tomou forma uma política nacional de 

saúde. 

Vasconcelos (2001) comenta que as atividades educativas em saúde nesse 

período continuavam voltadas apenas para o combate de doenças infecciosas e 

parasitárias e eram direcionadas às populações que estavam fora do mercado de 

trabalho. As políticas de saúde vão então se consolidando de caráter assistencialista 

e não universalizante, que desde já começa a marcar o contexto da saúde no Brasil.  

Segundo Wendhausen e Saupe (2003, p.19) a fundação do Serviço Especial 

de Saúde Pública (SESP) influenciou a ideologia do desenvolvimento de 

comunidade, participação comunitária e educação de grupos, organizando grandes 

campanhas no interior do país, voltadas principalmente para as regiões norte e 

nordeste, como educação sanitária, saneamento e assistência médica às 

populações carentes para evitar a disseminação das endemias rurais como a febre 

amarela, malária, mal de Chagas e esquistossomose.  
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Para Vasconcelos (2001), apesar da fundação SESP e o sub-setor de Saúde 

Pública ter expandido suas ações ampliando, significativamente, a ação médico-

sanitária nestas áreas de importantes interesses econômicos, evitando a dizimação 

dos trabalhadores devido a malária e febre amarela. Mesmo assim, a área da 

Educação em Saúde não teve desenvolvimento, pois a população continuava a ser 

vista como passiva e incapaz de iniciativas próprias.  

Por conseguinte, os anos que se sucedem foram de efervescência política, 

em que os movimentos sociais ganharam espaços. Nesse período tem início uma 

reestruturação do sistema de saúde brasileiro, denominado de sanitarismo 

campanhista, que predominou do início do século até meados dos anos 70. Esse 

modelo agroexportador vigente, de inspiração militarista, de combate as doenças de 

massa, com forte concentração de decisões e de estilo repressivo de intervenção 

sobre os corpos individuais e sociais na economia brasileira, exigia basicamente 

uma política de saneamento dos espaços de circulação de mercadorias exportáveis 

e a erradicação e controle das doenças que prejudicavam a exportação. Nesse 

sentido o sanitarismo brasileiro do início do século, guardou uma relação muito 

próxima com a ideia da política médica desenvolvida na Alemanha e com a medicina 

urbana desenvolvida na França. 

Vasconcelos (2001) nos diz que até a década de setenta, as práticas 

educativas se deram basicamente por iniciativa das elites políticas e econômicas e, 

portanto, subordinada aos seus interesses. As orientações eram voltadas para a 

imposição de normas e comportamentos por elas considerados corretas, “num tipo 

de educação que poderia ser chamada de “toca boiada”, em que os técnicos e a 

elite vão tentando conduzir a população para os caminhos que consideram corretos, 

usando, para isto, tanto o berrante (a palavra) como o ferrão (o medo e a ameaça)” 

(Id, p.123). 

Até o final da década de 1970 e início dos anos 1980, a educação em saúde 

era utilizada para eliminar ou diminuir a ignorância da população sobre as causas 

biológicas das doenças, desconsiderando-se por completo as culturas das 

populações ou dos grupos populacionais trabalhados. As ações educativas 

restringiam-se às questões de higiene e conscientização sanitária, assumindo, 

predominantemente, um caráter individualista, autoritário e assistencialista. 
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Na área da educação e da saúde eclodiram movimentos e questionamentos 

de toda a ordem. Paulo Freire, um dos educadores que propõe uma nova concepção 

dialógica da participação e da educação, concebe uma formação crítica baseada na 

interação entre educador-educando. Na área da saúde, o processo saúde-doença 

começa a ser também repensado em sua multidimensionalidade e relacionado às 

questões sociais (WENDHAUSEN; SAUPE, 2003, p.19). 

A partir do pensamento de Freire (1987), vários profissionais de saúde 

começaram a incorporar o método de educação popular do teórico na assistência à 

saúde, processo este interrompido abruptamente com a instalação do regime militar 

brasileiro. O cenário político, econômico e social dessa época estava marcado pelo 

fechamento das instituições, o aprofundamento das relações sociais capitalistas de 

produção, a concentração de renda, a diminuição dos gastos com as políticas 

sociais e a expansão dos serviços médicos privados. 

No período de repressão, que se estende de 1964 a 1985, no Brasil, eram 

limitados os espaços institucionais para a expressão da Educação em Saúde, a 

política de saúde visava à expansão de serviços médicos privados, onde as ações 

educativas não tinham espaços significativos. Porém, tais dificuldades não foram 

suficientes para embasar as novas iniciativas que foram se configurando, criando 

condições para emergência de várias experiências em educação em Saúde que 

significavam uma ruptura com o padrão de imposição das normas e 

comportamentos considerados adequados pelas elites políticas e econômicas 

(WENDHAUSEN; SAUPE, 2003, p.19). 

Alguns profissionais então, insatisfeitos em meio ao descaso do Estado com 

os problemas populares e a situação existente, engajaram-se no processo e 

aventuraram por cidades brasileiras, onde havia o total descaso com a comunidade 

e buscaram soluções em várias áreas, entre elas a da saúde, com base no diálogo 

entre o saber popular e o saber acadêmico.  

 

(...) profissionais de saúde insatisfeitos com as práticas mercantilizadas e 
rotinizadas dos serviços oficiais e desejosos de uma atuação mais 
significativa para as classes populares vêm se dirigindo às periferias dos 
grandes centros urbanos e regiões rurais em busca de formas 
alternativas de atuação. Inicialmente ligaram-se às experiências 
informais de trabalho comunitário, principalmente junto à Igreja Católica  
(VASCONCELOS, 2001, p.121). 
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 Nestes movimentos a educação em saúde passa a ter um novo enfoque, há 

um compartilhamento de saberes entre a população e os profissionais na busca, em 

conjunto, por melhorias das condições de vida e saúde das pessoas. Segundo 

Wendhausen e Saupe (2003, p.19),  

 

(...) a área da saúde foi exemplar neste processo de desenvolver ações 
educativas frente ao descaso do Estado. E a partir dos anos 70 começam a 
expressar experiências de serviços comunitários desvinculados da ação 
estatal, que paralelamente ao processo democrático acabam 
“desembocando” em movimentos sociais que lutam pela reforma sanitária 
brasileira.  

 

Assim, as discussões internacionais e os problemas pelos quais passavam a 

saúde no Brasil no fim da década de 70, levaram a surgir o movimento denominado 

Reforma Sanitária. Este movimento foi liderado por profissionais de saúde e 

intelectuais da área da saúde coletiva que junto à população, almejavam políticas 

mais universalizantes em contraponto ao modelo biologicista sempre existente no 

Brasil.  

Na década de 70, com as mudanças sociais, econômicas e políticas e, 

principalmente, com o fortalecimento dos movimentos da sociedade civil, os 

profissionais de saúde passam a repensar a educação e a sua prática, verificando 

um relativo distanciamento das ações impositivas características do discurso 

higienista criando condições para ampliação do conceito sobre o processo saúde-

doença e assumindo como grande desafio a tentativa de reverter práticas 

autoritárias cada vez mais passíveis de superação. 

Nesse sentido, as práticas pedagógicas persuativas, de transmissão 

verticalizada de conhecimentos, autoritaristas entre o educador e o educando, de 

negação da subjetividade nos processos educativos foram passíveis de 

questionamentos. Neste contexto surge também, a preocupação com o 

desenvolvimento da autonomia dos sujeitos, com a constituição de sujeitos sociais 

críticos, capazes de reivindicar seus interesses. 

Desse modo, a educação popular sedimenta uma nova conduta dos 

profissionais de saúde que apreendem a intencionalidade da educação e suas 

possibilidades de mudanças/transformação da realidade de saúde, com a 
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conscientização e mobilização popular. Tal educação orienta os “difíceis caminhos, 

cheios de armadilhas, da ação pedagógica voltada para a apuração do 

sentir/pensar/ agir dos setores subalternos para a construção de uma sociedade 

fundada na solidariedade, justiça e participação de todos” (VASCONCELOS, 2004, 

p.72).  

A tradicional concepção da educação sanitária voltada para a mudança de 

comportamento foi sendo superada pela compreensão da prática educativa como 

um compromisso com a transformação da realidade. A educação passa, então, a ser 

repensada como um processo capaz de desenvolver nas pessoas a consciência 

crítica das causas dos seus problemas e, ao mesmo tempo, criar uma prontidão 

para atuar no sentido da mudança. 

Segundo Wendhausen e Saupe (2003), a partir da década de 1980, com a 

conquista da democracia política e a construção do SUS, as experiências educativas 

locais de trabalho comunitário em saúde, perderam sua importância, uma vez que, 

os movimentos sociais estenderam suas lutas por mudanças mais globais nas 

políticas sociais. Os técnicos que estavam engajados com esses movimentos de 

integração junto aos líderes populares no nível local reorientaram suas práticas e 

começaram a ocupar espaços institucionais amplos, levando suas experiências e o 

saber ali construído, para ser gestados agora de uma forma mais global. 

 

Desde o início da década de 1980, esses caminhos vêm sendo repensados 
pela Divisão Nacional de Saúde Pública do Ministério da Saúde 
(DNSP/MS), que tem procurado reorientar o enfoque das ações educativas, 
estimulando o trabalho participativo e intersetorial e estabelecendo 
estratégias para subsidiar os diferentes grupos sociais na compreensão de 
suas condições de vida e na reflexão sobre como transformá-las. Assim, 
tem sido salientada a importância do papel do trabalhador em saúde no 
desenvolvimento de ações educativas, uma vez que ele é um facilitador do 
processo de aprendizagem na medida em que percebe os conflitos, 
interesses e visões de mundo que influenciam os modos de vida dos 
diferentes grupos populacionais

 
(ALVES, 2007,p.3). 

 

Este conjunto de iniciativas de educação em saúde, de criar espaços de 

sociabilidade de pequena escala, comunitários, assentes em relações face-a-face, 

orientados para uma sustentabilidade e regidos por lógicas cooperativas e 

participativas é o que podemos entender por localização na visão de Boaventura 

(2002). Enquanto que o modo de produção, local para o global, se traduz na 
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faculdade de ditar os termos da integração, da competição e da inclusão, ou seja, o 

localismo globalizado consiste no processo pelo qual determinado fenômeno local é 

globalizado com sucesso. Implica na conversão da diferença vitoriosa em condição 

universal e a consequente exclusão ou inclusão subalterna de diferenças 

alternativas. Para o autor, “(...) o que se globaliza é o vencedor de uma luta pela 

apropriação ou valorização de recursos ou pelo reconhecimento das diferenças” (Id, 

2002, p.65). 

Vasconcelos (2001) analisando a importância do método da Educação 

Popular em saúde, no âmbito global, diz que o Brasil foi pioneiro, na redefinição de 

práticas sociais dos mais variados campos do saber. E que os profissionais de 

saúde, na convivência da dinâmica do processo de adoecimento e de cura no meio 

popular, interagem com os movimentos sociais locais e com a militância de outros 

grupos intelectuais, reorientando suas práticas na busca de enfrentar de uma forma 

mais global os problemas de saúde encontrados.  

 

A Educação Popular não é o único projeto pedagógico a valorizar a 
diversidade e heterogeneidade dos grupos sociais, a intercomunicação 
entre diferentes atores, o compromisso com as classes subalternas, as 
iniciativas dos educandos e o diálogo entre o saber popular e o saber 
científico. Mas para o setor Saúde brasileiro, a participação histórica no 
movimento da Educação Popular foi marcante na criação de um movimento 
de profissionais que busca romper com a tradição autoritária e 
normatizadora da relação entre os serviços de saúde e a população. Apesar 
de uma certa crise do conceito da Educação Popular nos novos tempos, é 
ele que vem servindo para identificar e instrumentalizar a diversidade de 
práticas emergentes (Id, p.126). 

 
 

De acordo com Vasconcelos (2001) em alguns serviços de saúde, em que a 

população organizada e os profissionais de saúde conseguem conquistar um maior 

controle do seu funcionamento, surgem algumas experiências pioneiras em grupos 

locais (sindicatos de trabalhadores, grupos pastorais, associações de moradores, 

grupos de jovens, conselhos paroquiais, grupos de mulheres etc.) que conseguem 

avançar na superação da prática mercantilista, biologicista e alienador das ações 

médicas dominantes. Entretanto, ainda são experiências muito pontuais e esparsas, 

ameaçadas de submersão diante da carência de recursos das políticas sociais, da 

repressão política e das exigências da produção numérica do sistema de saúde.  
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A Educação Popular trata-se de uma estratégia que busca romper com a 

tradição autoritária e normatizadora do modo de pensar e fazer saúde, valorizando a 

escuta e o diálogo, assim como reconhece os saberes e reflexões dos cidadãos 

envolvidos no cotidiano das relações sociais. 

Chamamos a atenção de que muito além da mudança terminológica, de 

educação sanitária, educação popular e Saúde, tentava-se uma nova transformação 

conceitual. Entretanto, todas estas mudanças não contribuíram para o principal, 

(...) que seria a introdução do componente de educação nos programas de 
saúde desenvolvidos pelo Ministério e pelas Secretarias Estaduais de 
Saúde. E que as Secretarias Municipais de Saúde, só realizavam atividades 
de educação em saúde quando eram impostas, devido “ao vício antigo da 
centralização velada ou explícita, tanto nas atividades dos programas ditos 
verticais quanto nas práticas de planejamento e coordenação elaboradas e 
dirigidas pelo nível central sem que os executores das ações finalísticas 
delas participassem (LEVY et al, 1996, p.3 ). 

 

Para Wendhausen e Saupe (2003, p.20) o conceito proposto de promoção à 

saúde na década de 80 diferencia dos enfoques tradicionais de saúde, “rechaça o 

enfoque tradicional de educação à saúde, em que a população desempenha um 

papel passivo, como receptora de programas educativos desenvolvidos por 

profissionais de saúde e por especialistas em técnicas de comunicação”. Adota 

novas formas de abordar os problemas de saúde na superação da tradição 

positivista e mecanicista da medicina, na ampliação da visão do cuidado da saúde 

em sua dimensão setorial e de envolvimento da própria população e grupos sociais, 

como forma de assumir cada vez mais o controle de suas vidas e sua saúde. 

No bojo dos debates sobre a promoção da saúde apresenta-se, em 

novembro de 1986, a Carta de Ottawa, importante documento resultante da I 

Conferência Mundial de promoção à saúde, considerada como o principal marco de 

referência da promoção de saúde em todo o mundo, esta propõe a ampliação da 

concepção de promoção da saúde, incorporando a importância e o impacto das 

dimensões sociais, econômicas, políticas e culturais sobre as condições de saúde, 

através de estratégias de ação como: 1) estabelecimento de políticas públicas 

saudáveis; 2) criação de ambientes favoráveis à saúde; 3) reforço da ação 

comunitária; 4) desenvolvimento de habilidades pessoais; 5) reorientação dos 

serviços de saúde. 
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Assim, a Carta de Ottawa retira da corporação médica o privilégio na 

definição de garantir isoladamente a saúde coletiva, demandando uma nova forma 

de pensar e gerir o setor saúde, uma vez que a abordagem compreensiva dos 

diferentes determinantes da complexa produção dos serviços de saúde vai além das 

explicações reducionistas que integram o enfoque flexineriano18 e biologicista. 

Estabelecendo que o avanço da Promoção da Saúde, só se daria através do 

fortalecimento da ação da população e dos grupos sociais de forma efetiva. E que 

esse fortalecimento deveria se dar através da participação comunitária nos 

processos de decisão, no planejamento de estratégias e implantação de ações 

sobre as quais a própria comunidade pudesse ter domínio e controle.  

Outras conferências internacionais surgiram na década de 80 e 90, 

discutindo e propondo novos enfoques à promoção a saúde, resultando delas novos 

documentos para a área da saúde dentre os quais podemos citar: A declaração de 

Adelaide, realizada em 1988 na Austrália, que abordou sobre as políticas públicas 

saudáveis; A declaração de Sundsvall na Suécia, (em 1991) que teve como temas 

centrais ambientes favoráveis á saúde e desenvolvimento sustentável à qualidade 

de vida e; a declaração de Jacarta, resultante da conferência mundial realizada na 

Indonésia em 1997, cujo tema foi à promoção da saúde no século XXI (GENTILI, 

2001, p. 3). 

No cenário mundial, a discussão acerca da promoção da saúde foi 

fortalecida através de eventos internacionais, lançando novas propostas na 

redefinição das políticas públicas, direcionando um novo olhar para o contexto da 

saúde. Nesta perspectiva, as ações de promoção da saúde foram empreendidas por 

meio de um movimento articulado de políticas sociais que respondessem aos 

problemas dos grupos populacionais nos diversos países. Dentro dessa abordagem, 

a Promoção da Saúde é definida como processo que requer a participação de toda a 

população no contexto de sua vida cotidiana para atuar na melhoria da sua 

qualidade de vida e saúde. 

Cada uma dessas conferências desempenharam importantes papéis na 

manutenção da motivação e interesse na área da saúde, estabelecendo consensos 
                                                 

18
 O paradigma flexineriano é pautado na visão naturalista e racional da doença, reconhecendo-a 

como decorrente de uma única causa (unicausalidade). A doença é consequencia do fenômeno da 
causa-efeito, situado sempre fora do organismo agredido. 
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no setor saúde à respeito da promoção e educação em saúde, promovendo avanços 

significativos com a contínua ampliação dos campos de ação e de uma nova saúde 

pública. Os marcos conceituais apresentados e a tentativa de articulá-los aos 

movimentos de transformação das políticas de saúde surgidos em países 

desenvolvidos pretendem estabelecer pontos de aproximação à realidade brasileira 

considerando elementos capazes de estabelecer conexões. 

 Essas discussões sobre a promoção da saúde e educação em saúde 

propõem uma nova agenda para o campo da saúde baseada num discurso que 

sugere a necessidade de construir políticas públicas saudáveis. No Brasil a ideia de 

promoção da saúde coincide com o processo de reformulação do sistema de saúde 

e da reconstrução das práticas educacionais e estratégias de intervenção em saúde. 

Assim, as discussões da promoção da saúde se expandiram para diversos 

setores do governo municipal, estadual e federal, os quais articularam políticas e 

ações para  a melhoria das condições de vida da população e da oferta de serviços 

essenciais aos seres humanos. 

Desses movimentos políticos, surge o movimento de Reforma Sanitária 

Brasileira pautado em uma mobilização reivindicatória alicerçada na necessidade 

popular de reconstruir uma estrutura normativa que atendesse as reais 

necessidades da população nas questões de saúde enquanto direito de cidadania. 

Neste cenário, nasce uma concepção integradora, o conceito de Promoção da 

Saúde que alicerça o conceito de Educação em Saúde por tratar de processos que 

requerem a participação de toda a população no contexto de sua vida cotidiana, sob 

o prisma da compreensão do processo saúde-doença. 

Com o processo de democratização e efervescência política, principalmente 

na segunda metade da década de 80, o debate da participação popular voltou à 

tona, com a dimensão educativa e de responsabilidade social da sociedade civil 

sobre o Estado. E que o movimento sanitarista foi um dos “novos” movimentos 

sociais que surgiram no país. A partir das novas propostas internacionais, dos 

movimentos sanitaristas de buscar uma nova ordem social para o sistema de saúde 

brasileiro foi realizada no ano de 1986, a 8ª Conferência Nacional de Saúde (CNS), 

que contou com uma ampla participação das entidades representativas da 

população: moradores, sindicatos, partidos políticos, associações de profissionais e 

parlamento (BRAVO, 2007). 
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A 8ª CNS, além de ser um marco histórico para a confirmação do Sistema 

único de Saúde, apresentou especialmente um conjunto articulado de formulações 

para a área de recursos humanos e da educação em saúde, fortalecendo dois 

campos importantes para a consolidação das políticas de saúde nos anos 

posteriores: um relacionado com a participação social e o outro com a concepção de 

saúde como direito civil. 

De acordo com Brasil (2006) as propostas da 8ª CNS incluíram uma extensa 

pauta de caráter reivindicatório, refletindo a questão dos recursos humanos 

(isonomia salarial e o plano de cargos e salários); o caráter multiprofissional da 

composição das equipes; a atenção primária, a educação em saúde e a inclusão 

curricular dos conhecimentos sobre práticas alternativas no ensino das profissões de 

saúde.  

A educação em saúde é, portanto considerada nessa conferência como um 

processo potencializador da descentralização de ações e serviços na rede 

hierarquizada do Sistema Único de Saúde, bem como do exercício do controle social 

sobre esses serviços, no sentido de que estes respondam às necessidades da 

população e esta, de forma consciente, o procure para melhoria da qualidade de 

vida, sua e da coletividade. A partir dessa conferência foi estabelecido também um 

conjunto de princípios e propostas que seriam aprofundados em 1986 na I 

Conferência Nacional de Recursos Humanos em Saúde (CNRHS). 

A I CNRHS que teve como tema central “Política de Recursos Humanos 

rumo à Reforma Sanitária” contou com cerca de 500 participantes, entre 

profissionais da área de Saúde, Educação, Trabalho e Administração e usuários do 

setor. Nessa conferência foi discutida a situação das práticas educativas dos órgãos 

de recursos humanos e sua participação efetiva na política de desenvolvimento dos 

trabalhadores no setor saúde, e identificada algumas fragilidades nas esferas 

administrativas (por exemplo, nos processos de recrutamento, seleção e admissão, 

planos de cargos e salários, legislação/normatização administrativa) e nas esferas 

de formação, no que diz respeito à ausência de integração ensino/serviço, alienação 

das escolas da área de saúde da realidade social, conflitos de interesse entre o 

sistema de saúde e o sistema formador das ciências da saúde (CAMPOS et al, 

2006). 
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Campos et al (2006, p.8) ao descrever sobre as conferências de saúde diz 

que essas conferências (8ª e 1ª, de Recursos Humanos) foram desencadeadas em 

pleno movimento da reforma do sistema de saúde brasileiro, marcadas por 

reivindicações populares em busca de recuperação da liberdade e da cidadania.  

As discussões dessas conferências de saúde reforçam a importância da 

participação popular nas práticas de saúde e a constituição de sujeitos capazes de 

se movimentarem em direção à sua própria emancipação. 

Em 1990, acontece o III Simpósio Interamericano de Educação em Saúde, 

realizado no Rio de Janeiro pela União Internacional de Educação em Saúde, 

organizado pela Organização Pan-americana pela Saúde – OPAS, que contou com 

a participação de profissionais de saúde de todo o continente, lideranças 

comunitárias e populares, professores e pesquisadores das Universidades e dos 

Programas de Formação e das Pós-Graduações nas áreas de educação e saúde. A 

partir das discussões desse evento e da insatisfação de uma grande parcela dos 

participantes da metodologia educativa praticada nos serviços de saúde junto aos 

movimentos sociais, foi então reafirmado como resultado do Simpósio a 

necessidade do aperfeiçoamento de técnicas de difusão de conhecimentos e de 

mudança de comportamento nos serviços de saúde; e que todos juntos (ensino, 

serviço, usuários e profissionais de saúde) precisavam refletir, agir e encontrar 

novas perspectivas na luta por saúde e educação.  

A partir destes movimentos vários outros eventos, foram realizados no 

âmbito do setor saúde com a temática da educação em saúde, a exemplo de 

encontros estaduais, fóruns de discussões e reuniões.  

No final de 1991, podemos citar o I Encontro Nacional de Educação Popular 

em Saúde, que aconteceu em São Paulo. Este evento contou com a participação de 

aproximadamente 250 pessoas desde os agentes comunitários de saúde, 

curandeiros, professores, pesquisadores, entre outros, que durante uma semana 

estiveram discutiram e traçaram novos contornos do que seria uma adequação da 

metodologia da educação popular para a atual conjuntura política e institucional.  

Como resultado também deste encontro, foi formado uma Comissão Nacional de 

Articulação de Educação Popular e Saúde com objetivo de manter acesa a 

perspectiva de fortalecer os espaços de aprendizagem, de troca de saberes sobre 

educação popular e saúde (VASCONCELOS, 2004, p. 5). 
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As discussões resultantes deste encontro proporcionaram um 

amadurecimento frente à luta por educação popular e saúde, trazendo na sua 

essência muitos desafios. Foi realizado também na cidade do Rio de Janeiro, nos 

anos de 1991 e 1993, o I e II Encontro de Educação Popular e Saúde, se 

estendendo respectivamente em 1994 e 1997, aos estados de Minas Gerais e Santa 

Catarina (Ibid). 

Campos et al (2006) afirmam que em decorrência de problemas críticos 

identificados na área da formação, na relação ensino/serviço, como: ausência de 

integração ensino-serviço, alienação das escolas da área de saúde da realidade 

social, conflitos de interesse entre o sistema de saúde e o sistema formador, 

inadequação do processo de formação profissional com formação fragmentária 

corpo-mente, de apelo ao individualismo, ao biologismo, ao mecanicismo, à 

exclusão de práticas alternativas à tecnificação do ato médico , etc. é indicado como 

um dos temas centrais na 9ª CNS, a questão do desenvolvimento de recursos 

humanos para a implantação e defesa do SUS. 

A 9ª CNS realizada em agosto de 1992, numa conjuntura de insatisfação 

social com as medidas antipopulares do governo Collor (1990 a 1992) e de boicote 

do SUS, foi palco de fortes manifestações pelo impeachment do então presidente. 

Adiada por quatro vezes, teve como tema central “Saúde: Municipalização é o 

caminho”. Suas propostas giraram em torno do cumprimento da descentralização do 

SUS e do fortalecimento da participação popular. Pouco se acrescentou ao debate 

travado na 8ª Conferência, e a discussão sobre o desenvolvimento de recursos 

humanos foi abordada como parte do tema sobre implantação do Sistema Único de 

Saúde e um painel específico sobre o tema (CAMPOS et al, 2006). 

A 9ª CNS, reafirma a necessidade das práticas educativas na política de 

recursos humanos para o SUS, a implantação de regime jurídico único em cada 

esfera de governo, a definição de uma política de formação e capacitação de 

recursos humanos, a implementação de estímulo à interiorização de profissionais de 

saúde, o estabelecimento de mecanismos de avaliação contínua de desempenho 

dos profissionais de saúde, a garantia de equipes multiprofissionais, entre outros. 

Essa conferência aponta a necessidade da realização de uma segunda CNRHS, 

com a intenção de aprofundar o debate e propor diretrizes para a Política de 

Recursos Humanos para o setor saúde. 
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No campo da formação esta Conferência recomenda a imediata 

regulamentação do artigo 200, da Constituição Federal/88, que reafirma a 

necessidade de experimentar novos modelos de gestão para contemplar as 

características específicas das relações de trabalho nas instituições de saúde. A 

partir dessa Conferência foram produzidos textos de apoio e um diagnóstico dos 

problemas e contradições enfrentados pelos profissionais da área saúde, dentre os 

quais podemos citar: as precárias condições de trabalho e o descompromisso ético 

e social; e os procedimentos pedagógicos adotados para o repasse do 

conhecimento baseados em uma atuação passiva do alunado. 

Em texto produzido originalmente para a 2ª CNRHS, foi apontado que as 

mudanças curriculares ou pedagógicas introduzidas no ensino das profissões da 

área da Saúde mantiveram referenciais direcionados pela lógica 

mercadológica/tecnicista induzida não somente pela vertente econômica, mas 

também amparado em um referendo social. A determinação do arcabouço geral da 

formação dos profissionais da área da Saúde continuava baseada na negação da 

subjetividade dos processos educativos, incapazes de promover uma transformação 

do Sistema de Atenção em Saúde, de suas práticas, e em articulação com essas do 

processo de trabalho em saúde, entre estes do processo de Educação em Saúde. 

Percebe-se que as medidas educativas continuam sendo vistas como a 

solução para o enfrentamento das “barreiras” sociais, econômicas e culturais 

oferecidas pela população – principal responsável pela resolução de seus próprios 

problemas, carecendo de uma “tomada de consciência” para mudança do estado de 

doença para o estado de saúde. 

Em 1993, com o tema central “Os desafios éticos frente às necessidades no 

setor saúde” aconteceu a 2ª CNRHS. Esse encontro analisou a saúde do povo 

brasileiro do ponto de vista de suas características, o processo de implementação 

do SUS e a sua relação com os trabalhadores nas dimensões da formação e 

desenvolvimento e da gestão do trabalho. 

Em 1994, é criada a Saúde da Família como alternativa adotada para 

enfrentar o desafio da mudança em vários níveis: nas práticas de saúde, no trabalho 

em saúde, na formação e educação, no compromisso com a participação 

comunitária e na expansão de cobertura. “Dentre as ações do PSF, emergem as 

ações educativas como ferramenta essencial para incentivar a auto-estima e o 
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autocuidado dos membros das famílias, promovendo reflexões que conduzam a 

modificações nas atitudes e comportamentos” (MACHADO et al, 2007, p.337). 

O discurso oficial do Ministério da Saúde é de ter como ideário a promoção 

da saúde na perspectiva da qualidade de vida do povo brasileiro e trabalhar voltado 

para atenção integral à saúde. A atribuição dos profissionais de saúde como 

agentes de mudança no contexto de atenção à família passa a ser de facilitadores 

no processo da educação em saúde.  

A concretização dessa política de saúde, segundo Teixeira (2002) favorece 

um amplo leque de discussão e reflexões, pois pode identificar algumas 

contradições e limites que vão além da capacidade de um modelo assistencial, ou 

da visibilidade de sua implementação no Brasil, “(...) não consegue em seu todo 

visualizar os usuários como sujeitos sociais, pois não foi preparada acadêmica nem 

socialmente para tal” (Ibid, p.238). Os profissionais assim acabam reproduzindo uma 

prática médica para tratar apenas da doença e não dos cidadãos. 

 

A formação de cunho positivista/mercadológico e fragmentado, hegemônica 
há décadas, não prepara estes profissionais para lidarem com as questões 
que se impõem em uma prática mais socializada, com a ótica da atenção 
integral, da interdisciplinaridade, para a criação do vínculo do profissional 
com o conjunto indivíduo/família/comunidade, como o PSF exige. A 
comunicação impessoal com o usuário não permite vê-lo com identidade 
própria (TEIXEIRA, 2002, P.246). 

 

A grande crítica que vem sendo realizada pelos diversos autores é a 

capacidade resolutiva de grande parte das equipes da ESF, devido a vários motivos, 

sendo apontado como aspecto crucial o despreparo profissional para intervenção 

nas práticas de educação em saúde no contexto da atenção básica dos Serviços de 

Saúde. 

Campos et al (2006) apresentam alguns dilemas relacionados com as 

diretrizes educacionais para a Saúde e a institucionalização do ensino que indicam a 

necessidade de soluções corajosas para o aprimoramento da formação e educação 

permanente de pessoal para a Saúde, em geral, e para a Atenção Básica, em 

particular: 
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1. Reorientar o modelo de formação profissional na área de Saúde em todos 
os segmentos, destacando-se a importância de integrar os conteúdos da 
Atenção Básica e da Saúde da Família nos cursos de graduação e pós-
graduação. 
2. Empreender ações que levem à ruptura do modelo setorial estanque, 
integrando Educação e Saúde, tanto no nível dos ministérios quanto no 
nível das secretarias estaduais e das universidades. 
3. Aproximar os alunos da realidade da Atenção Básica, consubstanciada 
principalmente na estratégia de Saúde da Família, contemplando diferentes 
áreas educacionais, implementando programas de residência médica 
concebida conjuntamente pelos setores da Educação e da Saúde, de modo 
a enfatizar as dimensões do atendimento básico, oferecendo novas 
oportunidades profissionais de modo a incrementar o prestígio profissional 
da área e ampliando sua potencialidade de ser escolhida como área de 
atuação de bons profissionais. 
4. Gerar e difundir tecnologia educacional para a área de capacitação em 
Saúde da Família, incluindo conteúdos adequados, metodologias e recursos 
pedagógicos destinados à formação, educação continuada e treinamento de 
habilidades específicas. 
5. Institucionalizar o aparelho formador, exigindo um processo de discussão, 
concepção de medidas e implementação pactuada capaz de permitir a 
definição clara dos limites e atribuições do conjunto de organizações 
envolvidas com as atividades de formação e educação permanente de 
pessoal para a Saúde. 
6. Descentralizar as ações de formação e capacitação, revisando a 
distribuição geográfica das agências formadoras e implementando redes 
com agências sedes, centros irradiadores e núcleos atuantes, em parceria. 
7. Prover as instituições formadoras de recursos capazes de levar o ensino 
até a esfera local (municípios e suas Unidades Básica de Saúde) mediante 
a distribuição de material didático, habilitação de formadores, ensino à 
distância e/ou presencial descentralizado com o apoio de redes 
institucionais. 
8. Implementar sistemas de avaliação e monitoramento eficazes (CAMPOS 
et al, 2006, p.40). 

 

Com o tema “Construindo um Modelo de Atenção à Saúde para a Qualidade 

de Vida” é realizada em setembro de 1996 a 10ª CNS. Essa conferência acontece 

num momento em que o SUS atravessava restrição orçamentária, dificultando a 

melhoria de atendimento que havia sido prometida pelo sistema de saúde. Nessa 

conferência foi dada uma ênfase especial a capacitação dos usuários dos serviços 

de saúde enquanto representantes dos conselhos de saúde para o fortalecimento do 

SUS (ESCOREL; BLOCK, 2005). 

Em 1998, a partir da articulação do Movimento de Educação Popular e 

Saúde nos estados de Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do 

Sul, Mato Grosso que aconteceu como resultado de um movimento que vem 

trilhando caminhos para a construção da cidadania e em defesa do Sistema Único 

de Saúde (VASCONCELOS, 2004, p. 9) os profissionais de saúde do Brasil 

apontaram a necessidade de um espaço diferente, que possibilitasse aprofundar os 
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desafios das práticas em saúde numa relação direta com a educação, e a partir 

desta articulação foi criada, a Rede de Educação Popular e Saúde.  

Em dezembro de 2000 por ocasião da 11ª Conferência Nacional de Saúde 

com o tema “Efetivando o SUS: acesso, qualidade e humanização na atenção à 

saúde, com controle social” foram fixados princípios e diretrizes para a Norma 

Operacional Básica de RH para o SUS (NOB-RH/SUS), cuja aplicação como Política 

Nacional de Gestão do Trabalho e da Educação na saúde ganharia estatuto de 

política pública para o desenvolvimento e formação no âmbito do SUS. Os princípios 

da integralidade assistencial, da humanização e da equidade foram reiterados, 

constituindo-se como objetivos para a consolidação do Sistema único, como 

também a necessidade de fortalecer o caráter público das ações e serviços de 

saúde e a responsabilidade do Estado, definida na Constituição Federal, no 

provimento da saúde ao povo. 

Especificamente nos anos 2001 e 2004, a educação nacional aprova as 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) dos cursos de graduação em saúde (exceto 

Medicina, Veterinária, Psicologia, Educação Física e Serviço Social) contemplando 

na formação profissional em saúde, o trabalho em equipe e a atenção integral à 

saúde, reafirmando a posição de orientação ao Sistema Único de Saúde vigente 

(CARVALHO e CECCIM, 2006). 

A discussão sobre integralidade perpassa pela formação profissional e 

educação permanente, que deve estimular o trabalho em equipe, de modo a 

favorecer o diálogo entre os profissionais de saúde e o trabalho coletivo da 

assistência ao usuário como foco central das ações educativas de saúde.  

A 12ª CNS realizada em 2003, no fim do primeiro ano do governo do 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva, congregou expectativas e anseios da retomada 

dos princípios e diretrizes da Reforma Sanitária. Essa conferência teve como tema 

principal “Saúde: um direito de todos e dever do Estado - A Saúde que temos, o 

SUS que queremos”, o qual perpassaram discussões sobre a importância das 

práticas educativas no Direito à Saúde; na seguridade Social e a Saúde; na 

Intersetorialidade das Ações de Saúde; na Construção do SUS; na Organização da 

Atenção à Saúde; no Controle Social e Gestão Participativa; no Trabalho na Saúde; 

na Comunicação e Informação em Saúde, dentre outros temas (ESCOREL; BLOCK, 

2005). 



105 

 

Em 2003, é criada a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na 

Saúde (SGETES) como principal instrumento do Governo Federal para consecução 

da NOB-RH/SUS, no âmbito do Ministério da Saúde (MS). Em setembro deste 

mesmo ano, o Conselho Nacional de Saúde aprova a política de Educação e 

Desenvolvimento para o SUS: caminhos para uma Educação Permanente em 

Saúde, apresentada pelo MS por meio do Departamento de Gestão da Educação na 

Saúde (GERMANO et al, 2007). 

Pedrosa (2006) ao resgatar a historicidade de constituição da educação 

popular confirma que a reestruturação do Ministério da Saúde aconteceu em 2003, 

com a criação da SGETES, e do Departamento de Gestão da Educação na Saúde 

no qual foi constituída a Coordenação Geral da Educação na Saúde, a educação 

popular e saúde passou a ser defendida como: 1) ações estratégicas para 

reorientação das práticas de saúde que compreenda a produção do conhecimento 

compartilhado, de projetos políticos que suscitem a produção de novos sentidos na 

relação dos profissionais com os usuários dos serviços de saúde; 2) qualificação das 

ações humanizadas das relações no SUS na construção permanente da 

universalidade, integralidade e equidade do cuidado em saúde; 3) reconhecimento 

dos movimentos sociais e populares para a construção da produção e organização 

dos saberes e práticas de saúde; e 4) incentivo permanente à participação popular 

na formulação e gestão das políticas públicas de saúde nas formas de gestão 

participativa e na atuação do controle social. 

Pedrosa (2006) acrescenta que a Educação Popular e Saúde mostraram-se 

como um dispositivo agenciador de singularidades que sobreviviam dispersas a 

despeito da invasão contínua da cultura biomédica que invadia o conhecimento e as 

legitimava seus cuidadores e os arsenais de cuidados que faziam parte da cultura 

popular e que corrompiam a noção de direito à saúde.  

Para consolidar o diálogo com os movimentos sociais, ainda em 2003 o 

Ministério da Saúde, em parceria com a Rede de Educação Popular em Saúde, 

promove encontros estaduais e identifica movimentos populares (Movimento de 

Eliminação de Hanseníase e Reintegração das Pessoas Portadoras de Hanseníase 

– MORRHAN, Movimento Popular de Saúde – MOPS, Movimento de Mulheres 

Trabalhadoras Rurais – MMTR, Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra – 

MST, Confederação dos Trabalhadores da Agricultura – CONTAG e Movimento 
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Saúde Alegria) que se articulavam na elaboração de políticas públicas no âmbito da 

saúde. No final desse mesmo ano, o Departamento de Gestão da Educação na 

Saúde e a Coordenação de Ações Populares realizam o Encontro Nacional desses 

movimentos resultando na criação da Articulação Nacional de Movimentos e 

Práticas de Educação Popular e Saúde – ANEPS (PEDROSA, 2006; CAMPOS et al, 

2006). 

Pedrosa (2006, p.92) explica que a ANEPS configurou-se como “um 

inovador “espaço público”, nem estatal e nem não-governamental, isoladamente”. 

Uma relação que baseada na autonomia de cada uma das entidades participantes 

(Departamento de Gestão da Educação na Saúde e a Coordenação de Ações 

populares), estabeleceram compromissos entre as organizações populares e uma 

instância de governo. Seu objeto de análise e reflexão era a gestão social das 

políticas públicas de saúde, constituindo-se pelo componente de Educação Popular 

em Saúde e pela congregação dos movimentos e práticas de mediação pedagógica 

com as culturas populares e a saúde. 

Em fevereiro de 2004, por meio da Portaria GM/MS n.º 198, o Ministério da 

Saúde instituiu a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde19 como uma 

política estratégia do SUS para a formação e o desenvolvimento de trabalhadores 

da área da saúde. Uma política de educação permanente no âmbito do SUS que 

não apenas integrasse todas as iniciativas existentes, mas se constituísse, ela 

própria, o eixo transformador do sistema no que diz respeito à articulação entre 

Educação e Saúde.  

Nesse processo de transformação das práticas profissionais e de 

organização do trabalho, as equipes de saúde, especialmente as equipes que 

atuavam na Atenção Básica, vinculadas à Saúde da Família constituia o público-alvo 

da educação permanente. A proposta de Educação Permanente em Saúde 

objetivava o desenvolvimento de ações em diversos âmbitos: da formação técnica, 

                                                 
19

 A Educação Permanente em Saúde (EPS), tal como concebida pelos gestores do MS, utiliza como 
pressuposto pedagógico a noção de aprendizagem significativa, que vincula o aprendizado a 
elementos que façam sentido para os sujeitos envolvidos, de modo que os processos de capacitação 
sejam estruturados a partir da problematização dos processos de trabalho. Dessa forma, a educação 
permanente é entendida como aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o ensinar se incorporam 
ao cotidiano das organizações e ao trabalho. O objetivo central dessa proposta é a transformação das 
práticas profissionais e da própria organização do trabalho, tomando como referência as 
necessidades de saúde das pessoas e das populações, da gestão setorial e do controle social em 
saúde (CAMPOS et al, 2006). 
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de graduação e de pós-graduação; da organização do trabalho; da interação com as 

redes de gestão e de serviços de saúde; e do controle social neste setor.  

A mudança proposta pela nova legislação teve como base de sustentação 

uma leitura crítica dos diversos programas e iniciativas existentes de capacitação e 

formação de recursos humanos na Saúde, incluindo a proposta inicial de organizar 

pólos de formação, denominados Pólos de Educação Permanente em Saúde para o 

SUS20. De acordo com essa leitura, tais programas e iniciativas operavam de forma 

desarticulada ou fragmentada e correspondiam a orientações conceituais bastante 

heterogêneas. Embora houvesse o reconhecimento de diversos aspectos positivos 

associados ao desenvolvimento desses programas e iniciativas, entende-se que 

eles tiveram limitada a capacidade de produzir impacto sobre as instituições 

formadoras e de promover mudanças nas práticas dominantes no sistema de saúde. 

Com o grande desafio de aliar a defesa dos interesses dos profissionais de 

saúde à garantia de que o trabalho seja efetivamente útil para a sociedade e de criar 

um espaço de discussão e pactuação entre gestores do SUS e representações dos 

profissionais da área da Saúde, com vistas à construção coletiva de respostas para 

questões sobre regulação do trabalho em saúde, o Ministério da Saúde instituiu, a 

Câmara de Regulação do Trabalho em Saúde (CRTS) através da Portaria GM/MS 

n.º 827, de 5 de maio de 2004 no âmbito da Secretaria de Gestão do Trabalho e da 

Educação na Saúde (SGTES).  

A Câmara de Regulação do Trabalho em Saúde tem como objetivos 

também, criar soluções para os impasses identificados nos serviços de saúde, 

como: distribuição de competências dentro da equipe de saúde, discutir as práticas 

e a relação dos técnicos e profissionais de nível superior, além de contribuir para a 

modificação de vícios dentro do sistema de saúde, visando à universalização do 

acesso às ações e serviços como desafio para criação do SUS (SOARES et al, 

2006). 

                                                 
20

 Os Pólos de Educação Permanente em Saúde para o SUS são instâncias de articulação 
interinstitucional e loco - regional, que devem funcionar como Rodas para a Gestão da Educação 
Permanente em Saúde (Portaria GM/MS 198). A proposta é que os Pólos de Educação Permanente 
em Saúde para o SUS configurem espaços de formulação de políticas e de negociações orientadas 
pelas necessidades de formação e desenvolvimento de profissionais de saúde pelos princípios e 
diretrizes do SUS. Trata-se, portanto, de lugar de debate e decisão política e não o lugar executivo de 
implementação das ações. 
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A partir de julho de 2005, o Ministério passa por mudanças em sua gestão 

resultando na criação da Coordenação Geral de Apoio à Educação Popular e a 

Mobilização Social do Departamento de Apoio a Gestão Participativa (DAGEP) da 

Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa (SGEP), mantendo os propósitos de 

desenvolver ações com potencialidades de provocar mudanças na formação de 

trabalhadores, na gestão dos sistemas, na organização dos serviços, na qualidade 

da atenção e no controle social (PEDROSA, 2007). 

Ao promover espaço institucional para as ações de Educação Popular e 

mobilização social, o Ministério da Saúde assume o compromisso de ampliar e 

fortalecer a participação da sociedade na política de saúde desde sua formulação ao 

exercício do controle social. E, neste sentido, a Educação Popular em Saúde, 

localizada na SGTES e atualmente na SGEP, representa o lugar, na estrutura do 

Ministério da Saúde, que atua em estreita comunicação e diálogo com os 

movimentos sociais que produzem ações e práticas populares de saúde; com as 

iniciativas dos serviços e dos movimentos que resgatam e recriam a cultura popular 

e afirmam suas identidades étnicas, raciais, de gênero; apoiando espaços públicos 

onde se realiza o Encontro entre governo e sociedade civil qualificando os 

conselheiros Estaduais e Municipais de Saúde através do Programa de Apoio ao 

Fortalecimento do Controle Social em Saúde, e ampliando a gestão participativa no 

SUS. 

Os princípios político-pedagógicos da Educação Popular são tomados como 

ferramentas de agenciamento para participação em defesa da vida e como 

estratégias para a mobilização social pelo direito à saúde. O papel agenciador da 

Educação Popular se faz por fomentar atitudes de participação individual e coletiva, 

mobilizando autonomias no sentido de “mudar realidades, tornando-as vivas, 

criativas e correspondentes ao desejo de uma vida mais feliz” (Id, p.15). 

A Educação Popular em Saúde, ao mobilizar autonomias individuais e 

coletivas, abre a alteridade entre indivíduos e movimentos na luta por direitos, 

contribuindo para a ampliação do significado dos direitos de cidadania e instituindo o 

crescimento e a mudança na vida cotidiana das pessoas. 

Passadas quase duas décadas desde a realização da 1ª Conferência 

Nacional de Recursos Humanos em Saúde, de 15 a 18 de Março de 2006 aconteceu 

a etapa Nacional da 3ª Conferencia Nacional de Gestão do Trabalho e da Educação 
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na Saúde. Essa conferência foi precedida de discussões municipais e estaduais 

realizadas em todos os estados Brasileiros, para formular diretrizes nacionais para a 

implementação da Política de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, 

ampliando a participação e a co-responsabilidade dos diversos segmentos do SUS. 

E em Novembro de 2007, acontece a 13ª Conferência Nacional de Saúde 

que teve como tema “Saúde e Qualidade de Vida: políticas de Estado e 

Desenvolvimento”. As deliberações dessa conferência são resultantes de um 

processo aprofundado de propostas consolidadas dos 26 conselhos estaduais e do 

conselho distrital de saúde, de entidades intersetoriais e grupos sociais do Brasil 

inteiro, ressoantes de anseios populares no que diz respeito à saúde e seus 

determinantes sociais, junto aos executores de políticas públicas sobre a inversão 

do modelo de atenção, a reestruturação e o fortalecimento da participação popular 

na rede pública, especialmente da atenção básica na Saúde da Família (BRASIL, 

2009). 

Problematizando a realidade tomada como referência, a Educação Popular 

mostra-se como um dispositivo de crítica social e das situações vivenciadas por 

indivíduos, grupos e movimentos, permitindo a visão de fragmentos que estavam 

invisíveis e ideologias naturalizadas como realidades favorecendo a liberação de 

pensamentos e de atos ativos de mudança social. Permite a produção de sentidos 

para a vida e engendra a vontade de agir em direção às mudanças que se julgem 

necessárias. As ações pedagógicas constroem cenários de comunicação em 

linguagens diversas, transformando as informações em dispositivos para o 

movimento de construção e criação. 

O campo da educação em saúde tem sido, portanto, desde a década de 

1970 repensado devido as ações impositivas características do discurso higienista. 

Paralelamente, há uma ampliação da compreensão sobre o processo saúde-

doença, que, saindo da concepção restrita do biologicismo, passa a ser concebido 

como resultante da inter-relação causal entre fatores sociais, econômicos e 

culturais.  

 Schaedler (2004) discutindo as práticas educativas no SUS descreve que o 

SUS nos desafia tanto na área da educação, quando torna múltiplo, ramificado e complexo o que nos 

parece uno e planificado. Para a autora, a legislação do SUS exige novas práticas e estas não se 
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fazem sem novas práticas pedagógicas que envolvam a formação dos profissionais, a educação em 

saúde, a produção de conhecimento, a educação permanente e a prestação de serviços. 

A Educação em Saúde implica atos pedagógicos que fazem com que as 

informações sobre a saúde dos grupos sociais contribuam para aumentar a 

visibilidade sobre sua inserção histórica, social e política, elevar suas enunciações e 

reivindicações, conhecer territórios de subjetivação e projetar caminhos inventivos, 

prazerosos e inclusivos (PEDROSA, 2007). 

As práticas educativas em saúde persuasivas, a transmissão verticalizada 

de conhecimentos, refletindo no autoritarismo entre o profissional e o usuário dos 

serviços de saúde, nega a subjetividade nos processos educativos, passíveis de 

questionamentos. As ações de Educação Popular em Saúde devem sim, 

impulsionar movimentos voltados para a promoção da participação social no 

processo de formulação e gestão das políticas publica de saúde direcionando-as 

para o cumprimento efetivo das diretrizes e dos princípios do SUS: universalidade, 

integralidade, equidade, descentralização, participação e controle social. 

Ao colocar-se como referência no campo de práticas dos profissionais de 

saúde, a educação em saúde contribui para a formação de profissionais 

comprometidos, não somente pela mudança de atitudes e comportamentos, mas 

com as questões sociais, “principalmente pelo engajamento ativo nas lutas por 

direitos e comprometimentos com posturas acolhedoras e de construção da 

autonomia das pessoas e dos grupos sociais” (Id, p. 130). 

Pedrosa (2007) acrescenta que é emergente a visibilidade de se discutir o 

tema da educação em saúde em trabalhos e eventos científicos para o 

fortalecimento da formação e articulação dos sujeitos das praticas populares de 

saúde, dos educadores populares e dos profissionais que atuam nos serviços no 

sentido de mobilizar a população na construção de uma política nacional de 

educação popular. E mais, que para se consolidar a participação social no SUS, na 

formulação da política de saúde deve-se emergir espaços de discussões no sentido 

de aproximar a uma construção de gestão descentralizada; o desenvolvimento da 

atenção integral à saúde e o fortalecimento do controle social. 

 Ceccim e Feuerwerker (2004) por sua vez nos dizem que as políticas do 

SUS, devem ser claras e pautadas no fortalecimento de práticas educativas 

emancipatórias, indicando ações orientadas para a mudança na formação dos 
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profissionais, devendo necessariamente ir além das declarações de intenção e da 

existência formal de propostas, instâncias ou estruturas, convocando o pensamento 

crítico e o compromisso de todos os atores sociais envolvidos (docentes, 

estudantes, gestores de saúde e de educação, conselheiros de saúde e movimentos 

sociais), além de oferecer possibilidades de interferência real no processo de 

formação profissional. 

As políticas públicas de saúde devem portanto, estabelecer relações 

pedagógicas emergentes de cenários e vivencias de aprendizagens que articulam 

as subjetividades coletivas e as relações de interação que acontecem nos 

movimentos sociais, implicando na aproximação entre agentes formais de saúde e 

população, diminuindo a distância entre a assistência que representa intervenção 

pontual sobre a doença em um tempo e espaço determinados, e o cuidado, que 

significa o estabelecimento de relações intersubjetivas em tempo contínuo e espaço 

de negociação e inclusão dos saberes, dos desejos e das necessidades do outro 

(Ibid). 

Carvalho (2008) enfatiza que às políticas de saúde deve estar voltadas para 

a família, operar “na saúde de seus membros, mas não basta alçá-la à parceria. É 

preciso produzir saúde para e com a família”. (Id. p.274). A autora acrescenta que a 

importância da família na esfera pública suscita “lugar de encontro humano, de 

construção de história de vida, de reposição de valores e exercício de poder moral 

sobre o imediato, é interface necessária na esfera pública” (Ibid.). 

A reflexão crítica, o diálogo e a construção compartilhada do conhecimento 

representam ferramentas que propiciam o encontro entre a cultura popular e a 

científica. A escuta e fala dos atores que se põem em relação, cada qual, portanto 

uma visão de saberes e práticas diferentes, convivendo em situações de 

reciprocidade e cooperação, contribui para a construção de cenários nos quais os 

movimentos populares possam se fazer presentes, apresentando novas temáticas, 

experiências e desejos e para a humanização e integralização da assistência, no 

cuidar do outro, propiciando relações que se movimentam em direção à produção da 

vida. 

Entendemos que as Práticas de Educação em saúde não são apenas uma 

atividade a mais que se realiza nos serviços de saúde, mas uma ação que reorienta 

a globalidade das práticas ali executadas, contribuindo para a superação do 
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biologicismo, da não aceitação das iniciativas por parte da população e da 

imposição de soluções técnicas restritas para problemas sociais globais que 

dominam a medicina atual. É um instrumento importante para a construção da 

participação popular, no redirecionamento da sua vida social, como também para 

uma democratização mais radical das políticas públicas. 
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Foto 3- Atividade Educativa da Enfermeira da Saúde da Família na comunidade do Jucuri – Zona 

Rural.

Foto: Acervo da USF Isabel Bezerra de Araújo - Jucuri. 

O conhecimento se constrói coletivamente, com a modéstia de compartilhar e com 

a humildade que dá inteligência de aprender a escutar e dar palavra aos outros, 

porque todos possuímos fragmentos de verdade e de luz.

José Marin
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3 AS PRÁTICAS EDUCATIVAS NA SAÚDE DA FAMÍLIA 

 
 
A educação transformadora pode fazer a sua parte, esboçando 
conexões entre as várias lutas com as quais os diversos 
movimentos estão engajados. O que está sendo defendido aqui 
é o desenvolvimento de programas que não sirvam para 
promover uma voz à custa de outras vozes, mas que são 
inclusivos de vozes diferentes e enfatizam a multiplicidade de 
subjetividades envolvidas nos processos de opressão estrutural 
e sistêmica.  

Peter Mayo 
 

Aqui serão apresentados alguns fragmentos históricos e contextualizadores 

sobre a Estratégia Saúde da Família no município de Mossoró e sobre as principais 

características de como se deram as etapas da pesquisa empírica dos dados que 

compõem esta tese.  

Para a reorganização da atenção básica, a que se propõe a Saúde da 

família, reconhece-se a necessidade de reorientação das práticas de saúde, bem 

como de renovação dos vínculos de compromisso e de co-responsabilidade entre os 

profissionais dos serviços de saúde e a população assistida através do 

desenvolvimento de práticas educativas dialógicas, consoantes com os princípios e 

diretrizes do SUS.  

De forma objetiva, refletindo sobre as atividades de Educação em saúde 

desenvolvidas pelos profissionais no cotidiano das práticas das equipes de saúde da 

família faz-se necessário situarmos a Saúde da Família, como forma de 

entendermos sua origem, seus objetivos e suas diretrizes para, a partir daí, 

compreender como estão sendo desenvolvidas as atividades de Educação em 

Saúde nas Unidades de Saúde da Família no município de Mossoró. 

 

3.1 SAÚDE DA FAMÍLIA COMO POLÍTICA DA ATENÇÃO BÁSICA 

 

Criada em 1994 pelo Ministério da Saúde, a Saúde da Família tem como 

objetivo geral contribuir para a reorientação do modelo assistencial a partir da 

atenção básica, em conformidade com os princípios do Sistema Único de Saúde, 

imprimindo uma nova dinâmica de atuação nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), 
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com definição de responsabilidades entre os serviços de saúde e a população 

(BRASIL, 1997). 

O primeiro documento de criação da Saúde da Família data de setembro de 

1994, inicialmente denominando-o de Programa Saúde da Família (PSF). Esse 

documento definiu as diretrizes norteadoras do programa sob a gerência do 

Departamento de Operações da Coordenação de Saúde da Comunidade (COSAC) 

no âmbito da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e a forma de sua implantação 

nos municípios (VIANA; DAL POZ, 2005; BRAVO et al, 2009 ). 

Apesar de ter se passado 16 anos de sua existência, a Saúde da Família 

ainda é vista como um modelo inovador fundamentado em uma nova ética social e 

cultural, concretizando o ideário de promoção da saúde, na perspectiva da qualidade 

de vida do povo brasileiro. Entretanto, sua sustentabilidade requer o 

estabelecimento contínuo de parcerias intersetoriais articulando ações 

interdisciplinares de assistência, prevenção e promoção da saúde.  

Dentre as ações desenvolvidas pelos profissionais da Saúde da Família 

emergem as ações educativas como ferramenta essencial para incentivar a auto-

estima e o autocuidado dos membros das famílias, promovendo reflexões que 

conduzam a modificações nas atitudes e comportamentos (MACHADO et al, 2007, 

p.337). 

Fernandes e Germano (2009) afirmam que ações educativas é um eixo 

aglutinador da missão da Saúde da família. A compreensão é de que a Estratégia 

Saúde da família  

 

 
(...) é uma forma para viabilizar uma política de educação em saúde voltada 
para a construção de mecanismos de participação dos segmentos 
envolvidos na vida e na saúde: familiares, funcionários, trabalhadores, 
gerentes e comunidade, facilitando a co-responsabilidade pela condução e 
funcionamento da saúde, por meio do diálogo e consenso (...). Assim, o 
usuário ganharia espaço privilegiado, tomando o conceito de saúde como 
direito e cidadania (Id, p.53). 
 

 

A lógica de assistência à saúde se desloca do modelo curativo para ações 

preventivas e reabilitadoras, estabelecendo laços de compromisso entre os 

profissionais de saúde e os usuários.  
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Figueiredo (2007) define a Saúde da Família como “um estado ou processo 

da pessoa como um todo na interação com o ambiente, e a família representa um 

fator significativo no ambiente. A Saúde da Família deve incluir significativamente o 

indivíduo e o coletivo” (Id, p.132). 

Sousa (2001) considera a Saúde da Família como um projeto estruturante 

do SUS, e como tal suas bases de vinculação não estão restritas as 

famílias/comunidades, no primeiro contato, afirmando-se como motor organizativo 

de todo o sistema de saúde. Diz que a Saúde da Família é uma estratégia que, ao 

fazer uma ausculta qualificada das reais necessidades e potência das 

famílias/comunidades, é capaz de agregar um conjunto de projetos/iniciativas com 

ações ampliadas.  

Mendes (1996) no seu livro uma agenda para a saúde, no qual discute a 

realidade do sistema público de saúde brasileiro, conceitua a Saúde da Família 

como uma estratégia de organização da atenção primária de saúde. O autor 

acrescenta que na literatura são encontradas diversas versões para a Saúde da 

Família como uma prática social e que a expressão “Programa Saúde da Família 

(PSF)” ainda costuma ser utilizado porque “incontestavelmente, a sigla PSF pegou e 

constitui hoje, boa marca política para a Saúde da Família. O importante, aqui, é 

falar de um Programa Saúde da Família sabendo que não é um programa, mas, sim, 

uma estratégia” (Id, p.273). 

Embora rotulado como programa, o Ministério da Saúde considera que a 

Saúde da Família, por sua especificidade, foge à concepção usual dos demais 

programas ministeriais concebidos, já que não é uma intervenção vertical e paralela 

às atividades dos serviços de saúde. Pelo contrário, defende que a Saúde da 

Família é uma estratégia substitutiva com dimensões técnica, política e 

administrativa, inovadoras que possibilita integralidade e promove organização das 

atividades em um território definido, com o propósito de propiciar o enfrentamento e 

resolução dos problemas identificados (BRASIL, 1997).  

 
 
Afirmar e reafirmar em todos os lugares que o Saúde da Família não é um 
PROGRAMA, foi necessário; ao mesmo tempo, deixar a marca do PSF deu-
lhe visibilidade política, maior espaço para o diálogo com a cultura 
institucional e popularidade nos meios de comunicação. Pensar e agir como 
uma ESTRATÉGIA fez do PSF a semente que vem brotando, em todos os 
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municípios que o adotou, um modelo de atenção à saúde (SOUSA, 2001, 
p.37). 
 

 

O discurso Ministerial da Saúde da Família, segundo Pires (2004) vem 

vocalizando como uma estratégia para a organização da rede básica de serviços de 

saúde, com repercussões para todo o SUS. “Sem se falar em afirmações mais 

entusiasmadas que promovem o PSF como estratégia de mudança do modelo 

assistencial, desconsiderando a profundidade teórico-analítica que isso envolveria”. 

Entre programa ou estratégia de mudança, a Saúde da Família, segue os mesmos 

dilemas do SUS, de pretender ser universal e igualitário, numa realidade 

mercadológica e com pouco poder organizacional dos cidadãos para exigir melhores 

oportunidades de vida (PIRES, 2004, p.117). 

É importante esclarecer que o entendimento da Saúde da Família não se 

restringe a laços de consanguinidade, mas sim a tessitura da rede de solidariedade 

que favorece a sobrevivência. Assim, família são aqueles com quem se pode contar 

– são grupos que se estabelecem a partir de laços, afetivos e morais, de parentesco 

e vizinhança, que possibilitam a solidariedade, a troca de favores e a manutenção 

dos hábitos, linguagem e valores culturais. Inclui, portanto, quatro elementos 

fundamentais: a) Convivência sob o mesmo teto; b) Apoio afetivo; c) Apoio 

econômico; e d) Socialização. 

Sousa (2001) esclarece que “o PSF não é uma ação pontual, é uma rede 

social que mobiliza, motiva e anima as pessoas/ famílias/comunidades a serem 

livres e grandes”. Fomenta com as expressões livres e grandes, que cada família 

brasileira viva “uma luta de vida, uma guerra da paz”, formada por mosaicos de 

sonhos, lazer, moradia, alimentação, alegria, felicidade, alimentação (...), para além 

da saúde e com a saúde (Id, p.39). 

O conceito de Saúde da família no Brasil, de acordo Goulart (2007) ainda 

está em formação, devido à realidade brasileira encontrar-se praticadas diversas 

acepções do programa. “É uma daquelas políticas de saúde que veio para ficar no 

cenário nacional, rico em novidades, mas muito carente de inovações reais” (Id, 

p.15). 

 
(...) pode-se dizer que o PSF, no Brasil, possivelmente resulta de complexas 
influências sociais, políticas e culturais, incorporando diversos e conflituosos 
elementos ideológicos e conceituais, tendo, como substrato de sua 
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formação e formulação, contextos simultaneamente globais e locais, 
societários e institucionais, além de técnicos e políticos. Pode-se dizer, 
portanto, que o PSF é um produto da assimilação e do embate, 
contraditórios e altamente dinâmicos, de propostas resultantes da 
emanação da política central de governo, de caráter prescritivo e fortemente 
normatizador, verdadeiro projeto para a realidade; ou bem formuladas a 
partir da realidade, no âmbito dos municípios, de natureza mais criativa e 
menos normativa (GOULART, 2007, p.16). 

 

A Saúde da Família como toda política social, situa-se em um movimentado 

cruzamento de princípios e estratégias operacionais, de natureza político-ideológica 

ou conceitual, sustentada conceitualmente e ideologicamente pelos princípios de 

equidade, integralidade e universalidade, com o propósito de mudança do modelo da 

atenção à saúde que passa a ter como núcleo, o cuidado às famílias, sendo as 

mesmas abordadas e compreendidas a partir do meio onde vivem.  

A Estratégia Saúde da Família passa, portanto, a ser um projeto estruturante 

e provocador de transformações internas no sistema, evidenciando a ruptura, 

mesmo que gradativa, na dicotomia entre as ações de cunho coletivo e individual, 

assim como entre as práticas educacionais e assistenciais na política de Atenção 

Básica de Saúde. 

Ao definirmos como uma estratégia organizativa da atenção básica de saúde 

no Brasil, a Saúde da Família ou o PSF Brasileiro pode significar um processo 

instituinte de mudanças na atenção à saúde, de reflexão crítica sobre os processos 

educativos em saúde consoantes com os princípios e diretrizes do SUS e com a 

política de Atenção Básica de Saúde, por: 

 
I - possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de 
qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada preferencial 
do sistema de saúde, com território adscrito de forma a permitir o 
planejamento e a programação descentralizada, e em consonância com o 
princípio da eqüidade; 
II - efetivar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integração de 
ações programáticas e demanda espontânea; articulação das ações de 
promoção à saúde, prevenção de agravos, vigilância à saúde, tratamento e 
reabilitação, trabalho de forma interdisciplinar e em equipe, e coordenação 
do cuidado na rede de serviços; 
III - desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e 
a população adscrita garantindo a continuidade das ações de saúde e a 
longitudinalidade do cuidado; 
IV - valorizar os profissionais de saúde por meio do estímulo e do 
acompanhamento constante de sua formação e capacitação; 
V - realizar avaliação e acompanhamento sistemático dos resultados 
alcançados, como parte do processo de planejamento e programação; e 
VI - estimular a participação popular e o controle social (BRASIL, 2007, 
p.14). 
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De fato, a ESF evidencia a articulação de noções e conceitos do campo da 

saúde pública e coletiva, que se traduzem em princípios e diretrizes operacionais no 

âmbito da atenção básica, conformando um modelo de atenção pautado pelo caráter 

multiprofissional das equipes de saúde, pela utilização do sistema de informação 

epidemiológica para o planejamento e programação das ações de saúde, pela busca 

de integralidade das praticas de saúde no desenvolvimento da promoção, prevenção 

e recuperação da saúde da população e pela organização sistêmica de 

complementaridade e hierarquização dos serviços na Atenção Básica de Saúde. 

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) aprovada pela Portaria nº 

648/GM de 28 de março de 2006 caracteriza a Atenção Básica como “um conjunto 

de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a 

proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a 

reabilitação e a manutenção da saúde” (BRASIL, 2007, p.13). 

Ainda de acordo com a PNAB, a Atenção Básica é desenvolvida por meio do 

exercício de práticas gerenciais e sanitárias21 democráticas e participativas, a forma 

de trabalho é desenvolvida em equipe, dirigidas as populações de territórios bem 

delimitados, utiliza tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade, que 

devem resolver os problemas de saúde de maior freqüência e relevância em cada 

território. É o contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde. Orienta-

se pelos princípios: da universalidade, da integralidade, do vínculo e continuidade, 

da acessibilidade e da coordenação do cuidado, da responsabilização, da 

humanização, da equidade e da participação social (BRASIL, 2007). 

Conforme Mendes (1996) é necessário demonstrar que o nível de atenção 

básica bem organizado constitui precondição para o funcionamento de um sistema 

eficaz, eficiente e equitativo. Um sistema de saúde orientado pela atenção básica 

está associado com “menos custos, maior satisfação da população, melhores níveis 

de saúde e menor uso de medicamentos” (Id, 274). 

Para a reorganização da atenção básica a que se propõe a Saúde da 

Família, reconhece-se a necessidade de reorientar as práticas de saúde através da 

                                                 
21

 As práticas gerenciais acima citadas na Portaria Ministerial podem ser compreendidas como o 

gerenciamento dos serviços e do trabalho em saúde e as práticas sanitárias como as ações de 
prevenção e tratamento de doenças e a redução de danos ou de sofrimentos que possam 
comprometer as possibilidades de viver de modo saudável das populações.  
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renovação de vínculos de compromissos e de co-responsabilidade entre os serviços, 

entre os profissionais da saúde e os usuários dos serviços. 

A valorização da saúde em detrimento da doença e do hospital, o resgate da 

relação serviço de saúde pública-usuário, a inclusão de novos princípios, como a 

promoção da saúde e a participação da comunidade no controle social, propiciam à 

Saúde da Família posição de destaque na consolidação do SUS.  

  O campo da saúde na Atenção Básica passa, assim, a ter como parâmetro 

de determinantes dos níveis de saúde de populações humanas, categorias opostas 

a prática biologicista (que tem foco na doença; no sujeito individual; no cuidado 

curativo e reabilitador; nos altos custos diretos e indiretos, sejam econômicos ou 

sociais; na negação das relações interpessoais constantes e da humanização do 

cuidado em saúde, restringindo-se a ações unisetoriais). Mas sim, oferece uma 

atuação centrada nos princípios da vigilância da saúde (BRASIL, 1997) o que 

significa que a assistência prestada deve ser integral, abrangendo todos os 

momentos ou dimensões do processo saúde-doença (MENDES, 1996). De modo 

que com o princípio da integralidade, a ESF deve oferecer prioritariamente 

assistência promocional e preventiva, sem, contudo descuidar da atenção curativa e 

reabilitadora. 

Pensar na Saúde da Família como estratégia de reorientação do modelo 

assistencial é sinalizar a ruptura com práticas convencionais e hegemônicas de 

saúde, assim como a adoção de novas tecnologias de trabalho. Uma compreensão 

ampliada do processo saúde-doença, uma assistência integralizada e continuada às 

famílias de uma área adscrita são algumas das inovações verificadas com a ESF 

(ALVES, 2005). 

Cordeiro (1996) afirma que o desenvolvimento de um novo modelo 

assistencial baseado nos princípios da Saúde da família não implica um retrocesso 

quanto à incorporação de tecnologias avançadas, conforme a compreensão inicial 

do PSF que corresponderia a uma medicina simplificada destinada para os pobres; 

antes disso, tal proposta demanda a reorganização dos conteúdos dos saberes e 

práticas de saúde, de forma que estes reflitam os pressupostos do SUS no fazer 

cotidiano dos profissionais. Admite-se, nesta perspectiva, que a Saúde da Família 

“requer alta complexidade tecnológica nos campos do conhecimento e do 

desenvolvimento de habilidades e de mudanças de atitudes” (BRASIL, 1997, p.9). 
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Assim, além dos princípios gerais da Atenção Básica, a estratégia Saúde da 

Família deve: 

 

I - ter caráter substitutivo em relação à rede de Atenção Básica tradicional 
nos territórios em que as equipes Saúde da Família atuam; 
II - atuar no território, realizando cadastramento domiciliar, diagnóstico 
situacional, ações dirigidas aos problemas de saúde de maneira pactuada 
com a comunidade onde atua, buscando o cuidado dos indivíduos e das 
famílias ao longo do tempo, mantendo sempre postura pró-ativa frente aos 
problemas de saúde doença da população; 
III - desenvolver atividades de acordo com o planejamento e a programação 
realizados com base no diagnóstico situacional e tendo como foco a família 
e a comunidade; 
IV - buscar a integração com instituições e organizações sociais, em 
especial em sua área de abrangência, para o desenvolvimento de parcerias; 
e 
V - ser um espaço de construção de cidadania (BRASIL, 2007, p.23). 

 

A Estratégia de Saúde da Família incorpora os princípios do SUS e se 

aproxima dos pressupostos da atenção primária em saúde, dimensionados por 

Bárbara Starfield (2004). Para a autora a atenção está sustentada em quatro eixos 

básicos: (1) o primeiro contato, (2) a longitudinalidade, (3) a abrangência do cuidado, 

e (4) a coordenação e a orientação à família e às comunidades, buscando romper 

com a noção de uma atenção de baixo custo simplificada. 

A Unidade Saúde da Família nada mais é que uma unidade pública de 

saúde destinada a realizar atenção contínua nas especialidades básicas, com uma 

equipe multiprofissional habilitada para desenvolver as atividades de promoção, 

proteção e recuperação, características do nível primário de atenção. 

As atividades de saúde na Atenção Básica no sistema de saúde brasileiro 

são desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) compreendida por: 

 

Integrar ações preventivas, promocionais e assistenciais; integrar 
profissionais em equipes interdisciplinar e multiprofissional para uma 
compreensão mais abrangente dos problemas de saúde e intervenções 
mais efetivas; integrar partes de um organismo vivo, dilacerado e 
objetivizado pelo olhar reducionista da biomedicina, e reconhecer nele um 
sujeito, um semelhante a mim mesmo; nisto implica a assimilação do 
princípio da integralidade em prol da reorientação do modelo assistencial. 
Esta assimilação deve se processar cotidianamente nos encontros entre 
profissionais e usuários nos serviços de saúde, lócus de exercício de 
racionalidades, sejam estas de manutenção do modelo assistencial vigente 
e hegemônico – marcadamente reducionista, biologicista, individualista, 
centrado na doença e orientado para a cura – ou de construção de um 
novo modelo assistencial – integral, humanizado e compromissado com o 
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atendimento de necessidades e com a garantia do direito à saúde da 
população (ALVES, 2005, p.43). 
 

A partir do diálogo e intercâmbio de saberes técnico-científicos e populares, 

dos profissionais e usuários é que se pode construir de forma compartilhada um 

saber sobre o processo saúde-doença. Esse compromisso e vinculação com os 

usuários possibilitam o fortalecimento da confiança nos serviços. Por esta 

circunstância, o modelo dialógico tem sido associado a mudanças duradouras de 

hábitos e de comportamentos para a saúde, visto serem ocasionados não pela 

persuasão ou autoridade do profissional, mas pela construção de novos sentidos e 

significados individuais e coletivos sobre o processo saúde-doença. 

Ayres (2001) observa que o reconhecimento de sujeitos está no centro de 

todas as propostas renovadoras identificadas no setor saúde, dentre as quais 

encontra-se a Saúde da Família. Podemos, então, mapear esse novo significado dos 

objetivos da Saúde da Família no diagrama 1. 

 

Diagrama1 - Mapeando os objetivos da Saúde da Família 
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De fato, a ESF, apresenta dentre outros objetivos: a) humanização das 

práticas de saúde por meio do estabelecimento de um vínculo entre os profissionais 

e a população; b) a democratização do conhecimento do processo saúde-doença, 

da organização dos serviços e da produção social da saúde; c) o desenvolvimento 

da cidadania, levando a população a reconhecer a saúde como direito; d) a 

estimulação da organização da comunidade para o efetivo exercício do controle 

social; e) intervenção sobre os fatores de risco aos quais a população está 

exposta; f) prestar, na unidade de saúde e no domicílio, assistência integral, 

contínua, com resolubilidade e boa qualidade às necessidades de saúde da 

população adscrita; g) proporcionar o estabelecimento de parcerias através do 

desenvolvimento da intersetorialidade. (Brasil, 1997). Nota se, a partir desses 

objetivos, a valorização dos sujeitos e de sua participação nas atividades 

desenvolvidas nas Unidades de Saúde da Família, bem como na resolutividade 

dos problemas de saúde identificados na comunidade. 

Em nível da atenção preventiva, a Saúde da família prevê o 

desenvolvimento de práticas de educação em saúde voltadas para a melhoria do 

auto-cuidado dos indivíduos. Estas devem ser desenvolvidas por todos os 

profissionais em seus contatos com indivíduos sadios ou doentes, conforme 

definição de suas atribuições básicas. Verifica-se, desta maneira, que a prática 

educativa na ESF não conta necessariamente com um espaço restrito e definido 

para seu desenvolvimento, antes disso adverte-se os profissionais que devem 

oportunizar seus contados com os usuários para “abordar os aspectos preventivos e 

de educação sanitária” (BRASIL, 1997, p.15). 

As atribuições das equipes Saúde da Família foram pensadas para serem 

desenvolvidas de forma dinâmica, integral, contínua e resolutiva, com avaliação 

permanente através do acompanhamento dos indicadores de saúde de cada área de 

atuação, estando preparados para: 

 
- conhecer a realidade das famílias pelas quais são responsáveis, com 
ênfase nas suas características sociais, demográficas e epidemiológicas 
- identificar os problemas de saúde prevalentes e situações de risco aos 
quais a população está exposta 
- elaborar, com a participação da comunidade, um plano local para o 
enfrentamento dos determinantes do processo saúde/doença 
- prestar assistência integral, respondendo de forma contínua e 
racionalizada à demanda organizada ou espontânea, com ênfase nas 
ações de promoção à saúde 
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- resolver, através da adequada utilização do sistema de referência e 
contra-referência, os principais problemas detectados 
- desenvolver processos educativos para a saúde, voltados à melhoria do 
autocuidado dos indivíduos 
- promover ações intersetoriais para o enfrentamento dos problemas 
identificados (BRASIL, 2007, p.15). 

 

 

Dentre essas atribuições acima citadas das equipes Saúde da Família, 

podemos descrever que sua base de atuação são as unidades básicas de saúde, 

atualmente denominadas de Unidades Saúde da Família (USF) para o 

desenvolvimento das atividades como: visita domiciliar com a finalidade de monitorar 

a situação de saúde das famílias; acompanhamento dos agentes comunitários de 

saúde (ACS) em microáreas, selecionadas no território de responsabilidade das 

unidades de Saúde da Família, representado como um componente facilitador para 

a identificação das necessidades e racionalização do emprego dessa modalidade de 

atenção; internação domiciliar que não substitui a internação hospitalar tradicional. 

Devendo ser sempre utilizada no intuito de humanizar e garantir maior qualidade e 

conforto aos usuários dos serviços de saúde; e especialmente desenvolver ações 

educativas e intersetoriais, relacionadas com os problemas de saúde identificados e 

prestar assistência integral às famílias sob sua responsabilidade no âmbito da 

atenção básica (BRASIL, 2007, p.14-5). 

O processo de trabalho das equipes Saúde da Família “não pode basear-se 

simplesmente na atenção à demanda espontânea (modelo assistencial focado na 

doença), nem tampouco em programas de saúde” (Id, p.84). Mas sim, elege a 

educação em Saúde como ponto central como o estabelecimento de vínculos e a 

criação de laços de compromisso e de co-responsabilidade entre os profissionais de 

saúde e a população. 

 
 
   O trabalho educativo é ferramenta fundamental para o êxito do modelo 

assistencial à saúde baseado na atenção primária. A lógica do trabalho em 
saúde na perspectiva da atenção básica encontra-se na substituição da 
centralidade individual e curativa para uma abordagem focalizada na 
família, na comunidade e na prevenção. Os conhecimentos técnicos dos 
profissionais necessitam ser reelaborados à luz dos anseios, dos desejos, 
dos sonhos, das crenças, dos valores, enfim, da matriz cultural daquela 
comunidade singular, onde a equipe realiza sua intervenção. O indivíduo, a 
família e a comunidade devem ser percebidos e cuidados pela equipe 
multiprofissional do PSF de forma integral e articulada, em relação aos 
demais subsistemas sociais. Dessa perspectiva, o processo de 
aperfeiçoamento permanente dos profissionais das equipes torna-se 
objetivo último no processo de atender efetivamente as bases filosóficas do 
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Programa Saúde da Família. O fio condutor que desenha a prática dos 
integrantes das unidades de Saúde da Família não é o conhecimento 
técnico, mas sim o saber humanitário e o agir solidário (FUHRMANN, 2003, 
p.14). 

 

 

Campos; Cherchiglia e Aguiar (2002), e Sousa e Hamann, (2009) descrevem 

que a Saúde da Família no Brasil, mesmo baseado nas ideias de atenção primária, 

prevenção de doenças e promoção da saúde aceitas internacionalmente, difere da 

medicina familiar vigente nos demais países da Europa, do Canadá e da Oceania. A 

ESF Brasileira pressupõe o trabalho multiprofissional e em equipe como processo 

básico para a integralidade do cuidado na atenção primária à saúde é, portanto, 

original e inédito em sua concepção, não havendo registro de modelos semelhantes 

em outros países. A experiência Internacional Cubana é a que mais se aproxima do 

Brasil, garantindo uma atenção integral e continuada aos indivíduos e seus 

familiares, com ênfase na participação popular. 

De forma abreviada, o funcionamento da ESF ocorre por meio da 

implantação de equipes de saúde. A composição dessas equipes vem sofrendo 

modificações ao longo do tempo. Inicialmente de acordo com recomendações do 

Ministério da Saúde, as equipes eram compostas por uma equipe mínima para 

compor uma unidade de Saúde da Família, tais como: um médico, um enfermeiro, 

um auxiliar de enfermagem e cinco a seis ACS (BRASIL, 1997).  

A essa composição da equipe Saúde da Família, passou-se a ser 

incorporada pelo Ministério da Saúde, a partir do ano 2000, a Equipe de Saúde 

Bucal (ESB), que acompanha as famílias cadastradas de uma ou no máximo duas 

equipes Saúde da Família, sendo composto por um cirurgião-dentista, um auxiliar de 

consultório dentário (ACD), podendo ser reforçada pela presença de um técnico de 

higiene dental (THD). Não sendo vedada a inclusão de outros profissionais como: 

assistentes sociais, psicólogos, fisioterapeutas, etc. nessas equipes. A integração de 

novos profissionais deverá acontecer mediante as necessidades de saúde da 

população e o poder de decisão do gestor municipal em consonância com o 

Conselho Municipal de Saúde (CMS) (BRASIL, 2007). 

  Os profissionais das equipes de Saúde da Família são responsáveis pela 

atenção básica à saúde da população de uma área adscrita (geograficamente 

definida), onde se localiza a unidade de saúde, composta por 600 a 1000 famílias, 
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não excedendo o total de 4.000 pessoas no território onde se localiza a unidade de 

saúde. Este critério é flexibilizado em razão da diversidade sociopolítica e 

econômica das regiões, levando-se em conta fatores como densidade populacional 

e acessibilidade aos serviços, além de outros considerados como de relevância 

local. 

Teixeira (2002, p.238) problematizando sobre a Saúde da Família diz que:  

 

Tudo muito lógico e racional, na linha do princípio de custo-benefício, da 
racionalidade do sistema de saúde e da filosofia do mercado, mas, em 
termos práticos, esse tipo de política acaba por servir mais a uma 
necessidade compensatória.  

 

Entretanto, o que pode ser observado é que a atuação dos profissionais de 

saúde ainda não consegue trabalhar voltado para uma atenção integral à saúde, 

conforme discurso oficial do Ministério da Saúde.  

A assistência à Saúde tende a reproduzir o modelo assistencial biologicista, 

no qual o corpo é visto como uma máquina, as ações curativas são fragmentadas, 

transformando em mais um programa vertical e centralizado, não conseguindo 

visualizar os usuários como sujeitos sociais, uma vez que as ações assistencias 

estão voltadas, a princípio, para os aspectos epidemiológicos, de redução da 

morbimortalidade, nas faixas etárias e situações de “risco” determinadas (Id). 

Entretanto, embora a saúde seja um direito garantido na constituição 1988, a 

práxis desvela uma enorme contradição entre essas conquistas sociais 

estabelecidas no plano legal e a realidade de crise vivenciada pelos usuários e 

profissionais do setor saúde. A concretização dessa política de saúde reflete 

algumas contradições e limites que vão além da sua capacidade de intervenção 

enquanto modelo assistencial.  Mas, na verdade em termos práticos, a opção de 

ofertar esse tipo de programa acaba por servir mais a uma política compensatória, 

de baixo custo, na qual a preocupação maior está no Estado responder aos 

interesses do mercado internacional, através de uma política constante de ajustes e 

reajustes da política nacional.  

O projeto saúde, articulado ao mercado ou a reatualização do modelo 

médico assistencial privatista, adota como principais tendências a política de ajuste 

dos gastos públicos, especialmente dos gastos sociais, com a racionalização da 
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oferta e a descentralização com isenção de responsabilidade do poder central. 

Oferecendo como propostas, programas focalizados e seletivos, em substituição as 

políticas sociais de acesso universal (IAMAMOTO, 2007 e BRAVO, 2007). 

Nos anos 90, assiste-se ao redirecionamento do papel do Estado, 

influenciado pela política neoliberal. A crítica neoliberal sustenta que os serviços 

públicos, organizados à base dos princípios do SUS, universalidade e gratuidade, 

superdimensionam o gasto estatal. A tarefa do Estado passa a garantir apenas um 

mínimo aos que não podem pagar, ficando para o setor privado o atendimento aos 

que tem acesso ao mercado de trabalho. O Estado passaria a ter uma função 

primordialmente regulatória, pela qual financiaria a prestação de serviços, 

organizados com base no reconhecimento de agravos e riscos das formas de vida 

de adoecer e morrer, configurando uma cesta mínima para as populações pobres, 

excluídas do mercado de trabalho (HEIMANN; MENDONÇA, 2005, p.489). 

Germano (2002, p.188) acrescenta que essa mercadização dos serviços 

públicos é decorrente do modelo hegemônico de reforma do Estado em países da 

periferia como o Brasil, que não conseguiram erguer fortes sistemas de proteção 

social, verificando assim em setores como educação e saúde um afastamento do 

Estado. “A estagnação ou redução do orçamento estatal para essas áreas resulta, 

por conseguinte, dessas políticas de “ajustes estruturais“ em contexto de 

globalização e neoliberalismo”. 

Para Levcovitz et al (2001, p.3) a década de 1990 marca “a passagem de 

um sistema extremamente centralizado do ponto de vista político, administrativo e 

financeiro para um cenário em que milhares de gestores passam a se constituir 

atores fundamentais no campo da saúde” devido o processo de descentralização em 

saúde . 

Os gestores estaduais e municipais como forma de garantirem revisão da 

forma de financiamento dos recursos federais para a permanência de médicos e 

enfermeiros nos lugares de atuação do Programa de Agentes Comunitários de 

Saúde (PACS), na redução da morbimortalidade infantil e materna nas áreas de 

atuação, no apoio financeiro para efetuar mudanças na forma de operação da rede 

básica de saúde, no investimento na qualificação profissional, na expansão do 

PACS para outros tipos de profissionais e para novos municípios do Norte e 

Nordeste, entre outras prioridades, em virtude dos novos serviços e 
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responsabilidades assumidas decorrentes do dinamismo e da complexidade da 

descentralização na área da saúde com a efetiva implantação da municipalização. 

Apresentam ao então Ministro da Saúde Dr. Henrique Santillo e seus assessores 

diretos, no encerramento do Encontro de Avaliação do Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde, realizado em dezembro de 1993, o produto geral da 

avaliação, com destaque para uma agenda de prioridades a ser assumida em rede 

nacional para o ano de 1994 (SOUSA, 2001, p.31). 

Dessa forma, podemos dizer que o PSF no Brasil resulta de complexas 

influências sociais, políticas e culturais, incorporando diversos e conflituosos 

elementos ideológicos e conceituais, tendo, como substrato de sua formação e 

formulação, contextos simultaneamente globais e locais, societários e institucionais, 

além de técnicos e políticos. O PSF é, portanto, produto da assimilação e do 

embate, contraditórios e altamente dinâmicos, resultante da política centralista de 

governo, prescritiva e fortemente normatizada, formulada para uma realidade local 

versus uma construção social de base descentralizada, fundamentada no conceito 

de cidadania e potencialmente transformadora da realidade do sistema de saúde, 

como uma possível força geradora de mudanças estruturais do modelo assistencial 

para o alcance da equidade e da integralidade em saúde (GOULART, 2004, p.25). 

A exigência era que a implantação do PSF ocorresse prioritariamente nas 

áreas de risco social. Alguns gestores municipais, optaram por implantar as 

primeiras equipes do PSF em áreas periféricas e com dificuldade de acesso da 

comunidade aos serviços de saúde. Comunidades que possuíam altos índices de 

desemprego, criminalidade, prostituição, crianças fora da escola e outras questões 

sociais, que aumentariam o risco das pessoas de adoecer e morrer. 

A implantação do PSF baseada em prioridades provocou sérias críticas ao 

Programa, identificando-o como um programa de saúde pobre para os pobres. 

Sousa e Hamann (2009) reconhecem que nesse período a década de noventa 

estava em pleno marco das políticas neoliberais na América Latina e no Brasil. A 

conjuntura era favorável para discussão de novas formas de organização de serviço, 

tendo no PSF sua base estruturante. Esse cenário fez com que alguns autores 

considerados importantes no movimento sanitário brasileiro julgassem ser o PSF um 

programa pontual, “pacote básico” de assistência à saúde, cujas bases se 
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sustentavam em um projeto-piloto centrado no médico, direcionado à clientela 

específica e focalizado em regiões pobres.  

Segundo Castel (1997, p.30) essas políticas de formato universalizantes, 

arduamente conquistadas, acabam sendo desestruturadas por políticas de bem 

estar social, compensatórias, emergenciais, focalizadas nos pobres e nos 

“excluídos” caracterizando-se por ataques frontais desferidos contra os direitos 

sociais, desestabilizando o sistema de proteção e de garantias sociais constituindo 

aquilo que podemos chamar de “políticas de discriminação positiva”. Cabendo, 

portanto ao mercado o atendimento de uma fatia substancial das necessidades 

sociais das populações, conformando uma ampla mercadorização da saúde.  

Germano (2002) compreende que, não se trata, de desconhecer a 

importância das políticas sociais compensatórias, mas de questionar o conteúdo que 

vem sendo implementado com a introdução delas. O autor chama a atenção para o 

desenvolvimento de políticas de reinserção social, o que é bem diferente dos 

“programas de pronto-socorro”, próprios das políticas neoliberais. 

As políticas sociais fazem parte do processo de construção do Estado 

nacional, através da participação dos trabalhadores no sistema político partidário 

competitivo e de sua integração, por meio de um conjunto de políticas estatais, 

voltadas para a atenuação dessas desigualdades impostas pelo mercado. Ou seja, 

se referem às ações que determinam o padrão de proteção social implementado 

pelo Estado, voltadas, em princípio, para a redistribuição dos benefícios sociais 

visando à diminuição das desigualdades estruturais produzidas pelo 

desenvolvimento sócioeconômico.  

Vasconcelos (1999), Goulart (2004, 2007) nos colocam que o ano de 1994, 

foi um ano propício para determinadas inovações das políticas sociais, com elas os 

próprios programas PACS e PSF, uma vez que esse ano foi considerado pela 

Organização das Nações Unidas (ONU), como o Ano Internacional da Família. Este 

fato teria tido impacto indutor sobre a política brasileira e de outros países do 

mundo, ao valorizar os conceitos de família e comunidade, justificando que esta 

valorização se deu devido a fatores que influenciaram tal ação, dentre as quais 

podemos citar: o problema da criminalidade praticada por crianças e adolescentes, 

as reações violentas de alguns setores da sociedade, as epidemias de cólera e 
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dengue e o próprio acúmulo de experiências locais que rompem com os modelos 

tradicionais da assistência.  

Acrescentamos que a grande influência para a ampliação e uma das 

relevâncias do PSF no Brasil é a lógica do financiamento do setor saúde através do 

repasse de recursos do governo federal para estados e municípios. Ressaltamos 

que esse interesse presente e necessário na construção histórica da humanidade 

abarca desde a necessidade de mudanças do modelo assistencial até a melhor 

alocação, racionalização e utilização dos recursos. 

Segundo Bettiol (2006) a ampla expansão da ESF no Brasil, se deu devido a 

duas pertinentes observações: a primeira explicação é que os municípios foram 

praticamente obrigados pelo governo federal a implantarem essa estratégia de 

mudança do sistema de saúde; e segundo que a implantação serviu como patamar 

para campanhas eleitorais, tanto no âmbito federal quanto municipal.  

Marques e Mendes (2002, p.94) apontam que mais do que uma estratégia 

estruturante de organização dos serviços de saúde na defesa dos gestores, o que se 

pode perceber “é um ventriloquismo típico de modismos que se estabelecem não 

somente na saúde, mas em todas as áreas da vida social: os argumentos têm 

origem mais na mídia oficial do que na convicção pragmática de organização do 

sistema local”. 

A inegável expansão do PSF no âmbito municipal trouxe segundo Andrade 

et al (2006, p.802) “um impacto alvissareiro representado pelo comprometimento de 

recursos federais para a expansão da rede assistencial local e autonomia municipal 

na orientação da estratégia”, como também impôs novas responsabilidades na 

forma de gestão e demandas por profissionais qualificados e comprometidos com 

essa nova filosofia proposta.  

Entretanto, no processo de trabalho na Saúde da Família faz-se necessário 

a incorporação de tecnologias, tendo em vista que a mudança do modelo 

assistencial do SUS através da ESF aposta no diagnóstico sensível à subjetividade, 

nas relações de afeto, no trabalho em equipe (cooperativo), na construção de 

vínculos entre usuários e profissionais, na educação em saúde e na co-

responsabilidade sanitária, possibilitando a construção de um modelo mais 

racionalizador, ético e humanizado. 
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Diante da incorporação tecnológica do trabalho em saúde apontada 

advogamos a noção que apenas uma conformação destas é que podemos produzir 

qualidade no sistema de saúde e expressar resultados na defesa da vida 

(individual/coletiva), no controle dos riscos de adoecer ou agravar seus problemas 

de saúde e no “desenvolvimento de ações que permitam a produção de maior grau 

de autonomia da relação do usuário no seu modo de estar no mundo” (MERHY, 

2007, p.162). 

A atenção volta-se para a família, entendida e percebida a partir de seu 

ambiente físico e social, o que possibilita às equipes uma compreensão ampliada do 

processo saúde-doença e da necessidade de intervenções que avancem para além 

das práticas curativas (SILVA; DALMASO, 2002). Assim a família passa a ser 

compreendida não só a assistência à saúde de forma individual, mas o 

entendimento de família vai além dos laços de consaguinidade e de parentesco 

preestabelecidos. A família que abordamos tem necessidades básicas comuns a 

tantas outras, mas que podem ser vividas e sentidas de modos singulares.  

A atenção centrada na família é entendida, percebida e situada a partir de 

seu ambiente físico e social, cujos movimentos de organização/ desorganização/ 

reorganização tem origem no contexto histórico-sociocultural, com suas crenças e 

valores identificados, favorecendo a compreensão ampliada do processo 

saúde/doença, no contexto de um território definido geográfica e 

administrativamente.  

A Saúde da Família, então, redefinida apresenta a característica de uma 

atuação inter e multidisciplinar e de responsabilidade integral sobre a população que 

reside na área de abrangência de suas unidades de saúde. Com essa perspectiva a 

família passa a ser o objeto precípuo de atenção, entendida a partir do ambiente 

onde vive.  

O território de atuação da equipe de Saúde da Família, não se refere apenas 

a área geográfica, mas sim à definição de lugar. As solidariedades, associadas 

emprestam a esse lugar-território “o caráter de concreto e simbólico ao mesmo 

tempo. O sentido de pertença, os limites, as demarcações e fronteiras que definem, 

antes de tudo, formas diferenciadas de organização territorial” (SANTOS, 2010, p. 

591).  
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Esta definição de território vivo engloba a teia de relações humanas que se 

constroem sobre uma base geográfica, influenciada por fatores sociais, econômicos, 

culturais, políticos e epidemiológicos. Esses fatores e suas inter-relações são os 

determinantes do processo saúde-doença sobre os quais a equipe de Saúde da 

Família e a própria população da área adscrita têm co-responsabilidade no 

planejamento, organização, funcionamento e controle da atenção primária à saúde 

como condições indispensáveis para que ocorra a otimização à saúde criando 

parcerias intersetoriais e responsabilizando-se pelo atendimento integral dos 

indivíduos e grupos populacionais (BRASIL, 2007). 

A constituição do território comum para Silva et al (2004) se baseia na 

flexibilização dos saberes e práticas de saúde, na dinâmica de construção de 

diálogos e nas transformações de relações e atitudes cotidianas dos sujeitos 

envolvidos. Ressaltando que apesar de referir a um único território comum, entende 

que nas diferentes localidades os sujeitos se relacionam de infinitas maneiras, o que 

possibilita várias formas de construção de inúmeros territórios comuns. 

Mendes (1995, p.139) corrobora com a discussão ao ressaltar que um 

território nunca está inacabado, está sim, em permanente construção “é um espaço 

demográfico, epidemiológico, tecnológico, econômico, social e político, inserido 

numa totalidade histórica e onde se articulam diferentes sujeitos políticos com suas 

necessidades e interesses”.  

Radicalmente diferente de um simples espaço determinado de superfície 

geográfica, o território vai além de uma visão topográfica. A inter-relação dos 

diversos atores, num determinado território, poderá desenvolver formas de 

negociações sobre os problemas de saúde criando espaços locais (políticos e 

científico-técnicos) de negociações enquanto cenários de encontro de diálogo de 

diversos atores sociais que servem de matrizes para a deliberação de um 

conhecimento coletivo envolvendo os poderes políticos, administrativos e técnicos, 

assim como espaços de produção, aplicação, difusão e deliberação do saber.  

A base territorial deve se constituir num dos princípios organizativo-

assistenciais do sistema de saúde. É o espaço local que representa muito mais que 

uma superfície geográfica, mas o cenário estabelecido por atores sociais no 

desenrolar de um processo em que problemas de saúde se confrontam com 

espaços prestados e onde necessidades cobram ações e, também, o local para a 
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criação de uma relação de responsabilidade entre os serviços de saúde e sua 

população adscrita (UNGLERT, 1995). 

A localização é entendida por Santos (2002, p.72) como o “conjunto de 

iniciativas que visam criar ou manter espaços de sociabilidade de pequena escala, 

comunitários, assentes em relação face- a face, orientados para a auto-

sustentabilidade e regidos por lógicas cooperativas e participativas”. O espaço local 

é, portanto, o lócus privilegiado de formação do cidadão. A efetiva participação, 

entendida como processo de tomar parte nas decisões e se responsabilizar por elas, 

elevando o ator à condição de agente de mudança, e a comunidade organizada à 

condição de protagonista do processo de gestão social.  

A ênfase dada às práticas e experiências locais de saúde não implica 

desconsiderar os contextos social, histórico e político em que se inserem. Mas sim, 

pensar as práticas educativas em saúde e refleti-las nos contextos em que ocorrem, 

ou seja, nas inter-relações entre o global e o local, entre o espaço referido à 

sociedade e o espaço do indivíduo, da família e as práticas de saúde. O território e o 

lugar, segundo Santos (2001, p.114) incorporam tanto os processos da globalização, 

quanto produzem reações à “racionalidade hegemônica” ao dizer que: “o papel do 

lugar é determinante. Ele não é apenas um quadro de vida, mas um espaço vivido, 

isto é, de experiência sempre renovada, o que permite, ao mesmo tempo, a 

reavaliação das heranças e a indagação sobre o presente e o futuro”. 

Para o autor essa diversidade se deve “ao fato, de que em lugares 

periféricos, a criação de obrigações horizontais sobrepõe-se a criação de obrigações 

verticais, o que conduz a uma participação mais orientada pelo principio da 

coletividade local” (Ibid, p.114). Esses lugares - os lugares periféricos – são lugares 

privilegiados para a invenção de novas formas de produzir a gestão e a educação 

em saúde.  

Merhy (1997) ao analisar a ESF, diz que ainda nos dias de hoje, a Saúde da 

Família nos revela traços de tipologias identificadas para a conformação dos 

padrões tecno-assistenciais da rede básica: A linha conservadora, ao utilizar os 

clássicos instrumentos da saúde pública autoritária, verticalizada e recortada por 

programas, como a educação sanitária em massa, que desconsidera as 

singularidades dos sujeitos como o controle de endemias com enfoque 

epidemiológico estritamente centrado na doença; com as atitudes autoritárias dos 
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profissionais de saúde, pautadas em concepções higienistas e lineares do processo 

saúde-doença; e na operacionalização de programas de renda mínima para a 

saúde, como distribuição de leite ou valores monetários irrisórios, assentes em 

critérios de barganha militarescos e verticalizados (cartão de vacina em dia, 

presença nas consultas, etc). Na linha reformadora, observam-se semelhanças 

mais reveladoras, como: i- planejamento dos serviços ofertados a partir do padrão 

epidemiológico e social das famílias que, no mais das vezes, concentram-se 

eminentemente nas tradicionais consultas e exames protocolares do Ministério da 

Saúde; ii- concepção sistêmico funcionalista na forma de produzir cuidado em 

saúde, com entendimento linear do PSF como porta de entrada do sistema, de atos 

simples e de baixa complexidade tecnológica; iii – tentativa de associar saberes da 

epidemiologia e da clínica na prestação do cuidados individuais e coletivos, 

destituída de maiores visões de contexto que embasem um entendimento ampliado 

do processo saúde-doença, nas múltiplas dimensões e saberes que envolve; iv- 

processo de trabalho em saúde marcado por tecnificação e coisificação do cuidado, 

embrutecedoras de politicidades libertárias. 

O novo formato da produção do cuidado proposto no âmbito da ESF tem na 

sua cartografia a localização central do espaço territorial. As equipes de saúde da 

família devem trabalhar em um território de abrangência definido sob sua 

responsabilidade e atender uma população adstrita. O principal diferencial da ESF é 

resgatar os vínculos de compromisso e de co-responsabilidade entre as equipes 

locais e a população, reorganizando a Atenção Básica e garantindo a oferta de 

serviços e os princípios de universalidade, acessibilidade, integralidade e eqüidade 

do SUS (BRASIL, 2007).  

De acordo com Goulart (2007, p.87) há uma certa coerência conceitual na 

inclusão da ESF no quadro das políticas sociais universalistas, integrais e equitativa. 

Entretanto, em que pesem certos questionamentos, a Saúde da Família apresenta 

como aspectos centrais, dentre outros, a superação do biologicismo, curativista, 

para o preventivo; do eixo de ação mono-setorial para a intersetorialidade; da 

exclusão para a universalização. Essas potencialidades para o autor, de caráter 

inovador e transformador das praticas de saúde, ainda não se cumpriram na sua 

totalidade, necessitando avançar tanto no campo cultural como no político. 
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A atenção básica e a Saúde da Família constituem uma política que incorre 

em recursos financeiros, humanos e técnicos significativos, o que por si só 

constituem desafios consideráveis para sua implementação. Mas o ponto que 

precisa ser devidamente explorado em que a melhora do desempenho do sistema 

passa por uma melhora do processo de decisão. Estreitar os laços entre os 

tomadores de decisão (gestores, comunidade, população, profissionais, 

pesquisadores e academia) constitui um caminho promissor, capaz de consolidar 

princípios mais democráticos e republicanos e, portanto, de políticas públicas mais 

eficientes, efetivas e promotoras de equidade (FERNANDES; GERMANO, 2008). 

 

3.2 A EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ 

 

Como referido anteriormente, a análise das questões sobre a Educação em 

Saúde envolve a busca de entendimento de como ela é concebida: se sob a ótica 

tradicional ou a dialógica.  

Se interpretada sob a ótica dialógica, a Educação em Saúde pressupõe 

sujeitos ativos das práticas de saúde e parte da premissa de que essas práticas se 

dão em meios criativos de co-responsabilidades entre profissionais e usuários. 

Isso significa dizer que nesta seção argumentamos que o setor saúde 

vislumbra a emersão de um modelo dialógico de Educação em Saúde ligado à 

proposta da integralidade, favorecendo ao reconhecimento dos usuários enquanto 

sujeitos portadores de saberes sobre o processo saúde-doença-cuidado e de 

condições concretas de vida. Nesta mesma direção, esse modelo contribui para uma 

apreensão mais abrangente das necessidades de saúde dos sujeitos e da 

humanização da ação educativa, tornando-a mais sensível aos sujeitos sociais. 

Sobre a humanização, chamamos a atenção ao que nos informa Vilar 

(2009), para interpretar que o modelo dialógico resulta, também, da consolidação da 

política de humanização no âmbito do SUS, que, por sua vez, decorre de um longo 

processo de construção / reconstrução de novas formas de pensar o processo 

saúde-doença. 

Sobre a Saúde da Família como estratégia do SUS, Paim (2002) pondera 

que apesar da relevância da implantação da Saúde da Família faltam, contudo, 
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evidências que apontem estratégias suficientemente eficazes para a reorientação 

dos modelos assistenciais dominante. Nesta empreitada, o autor acrescenta que, é 

fundamental a reformulação dos discursos e das racionalidades subjacentes no 

contexto da produção dos serviços.  

Sob essa ótica, dando continuidade ao desenho cartográfico da Educação 

em Saúde, este espaço busca situar o cenário geográfico do objeto investigado, o 

município de Mossoró, com sua estrutura e sistema de saúde. 

Com 244.287 habitantes, o município de Mossoró geograficamente, segundo 

mais populoso do estado do Rio Grande do Norte, localiza-se na região semi-árida 

do Nordeste do Brasil e na micro-região salineira do Estado do Rio Grande do Norte, 

apresenta uma distância de 275 km da capital do estado. Localizada entre Natal e 

Fortaleza, às quais é ligada pela BR-304. Limita-se ao Norte com os municípios de 

Grossos, Tibau e Ceará; ao Sul com os municípios de Governador Dix-Sept Rosado 

e Upanema; ao Leste com os municípios de Areia Branca, Assú, e Serra do Mel; e a 

Oeste com o município de Baraúna (IBGE22, 2009). 

Dialogando com as fontes documentais de caráter primário, temos que a 

área geográfica de Mossoró abrange 2.100 km², inseridos nas folhas Mossoró 

(SB.24-X-D-I), Quixeré (SB.24-X-C-III) e Areia Branca (SB.24-X-B-IV), na escala 

1:100.000, editadas pela SUDENE23, representando 3,9% da área do Estado do Rio 

Grande do Norte (IPEA24, 2005 ). 

O documento supracitado evidencia que o Município apresenta um clima 

muito quente e semi-árido, com Temperaturas Médias Anuais de 36,0 °C (máxima) a 

21,0 °C (Mínima), marcado por extrema irregularidade de chuvas, sendo o seu 

período chuvoso está compreendido entre os meses de fevereiro a abril. Nesse 

cenário, a escassez de água constitui um forte entrave ao desenvolvimento 

socioeconômico e, até mesmo, à subsistência da população. 

Sobre a realidade populacional por sexo do município de Mossoró, a leitura 

dos dados do gráfico 1, denota que no período de 1960 a 2004 observou-se um leve 

aumento percentual na quantidade de mulheres em relação aos homens. Isso pode 

ser observado, por meio da inclinação da linha que mostra a evolução da população 

                                                 
22

 IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  
23

 SUDENE – Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. 
24

 IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Natal_(Rio_Grande_do_Norte)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fortaleza
http://pt.wikipedia.org/wiki/BR-304
http://pt.wikipedia.org/wiki/2009
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feminina, a qual foi levemente maior que a da população masculina. Em números 

absolutos, a cidade de Mossoró tem, hoje, cerca de 108 mil homens e 117 mil 

mulheres. 

 

Gráfico 1 – Evolução da população masculina e feminina em Mossoró (1970-2004). 

 

Fonte: Ipea 2005 

 

Também, podemos analisar a população sob a ótica da sua distribuição 

espacial. O gráfico 2 contém os dados da distribuição da população por bairro. Há 

uma significativa concentração populacional nos bairros: Abolição (10,64%), Alto de 

São Manoel (9,25%), Santo Antônio (8,7%), Barrocas (8,06%), Lagoa do Mato 

(6,71%), Aeroporto (5,85%), Bom Jardim (5,47%) e Santa Delmira (5,47%)25. Estes 

oitos bairros respondem por cerca de 60% da população urbana de Mossoró. 

Utilizando um índice de concentração simples26, verifica-se um índice de 

concentração (dos oito maiores bairros) de 0,60, sendo a unidade o grau máximo. 

Esse indicador mostra que 60% da população reside nos oito bairros mais 

populosos, ou seja, 60% das pessoas em Mossoró reside em 29,6% da área 

geográfica do Município. Podemos concluir que a cidade de Mossoró apresenta um 

                                                 
25

 Os percentuais entre parênteses  correspondem a proporção da população de cada bairro diante do total da 

população do município. 
26

 Uma razão de concentração (concentration ratio, CR) corresponde à simples das participações populacionais 

dos bairros mais populosos. Nesse sentido, um indicador CR (8) representa a soma das participações dos 8 

maiores bairros, em termos do numero de habitantes. 

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

1970 1980 1991 1996 2000 2004

n
º 

d
e
 h

a
b

it
a
n

te
s
 (

m
il
)

HOMEM MULHER



138 

 

elevado grau de concentração populacional, em termos dos custos da instalação dos 

equipamentos urbanos necessários. 

 

Gráfico 2 – Distribuição da população por bairro em Mossoró, 2005. 

 

Fonte: Ipea, 2005 

 

A representação sobre a distribuição por faixa etária está representada no 

gráfico 3. Os dados demonstram que 32% da população de Mossoró tem entre 0 e 

15 anos de idade. Sendo que a População em Idade Ativa – PIA (população com 

mais de 10 anos de idade) representa 81% da população total do município. Esse 

quadro leva a entendermos que há tendência da existência de maiores gastos 

sociais com infância e adolescência; mas, também, evidencia uma oportunidade em 

termos do desenvolvimento econômico, desde que seja colocada em prática uma 

política de qualificação da mão-de-obra. 

 

 

 

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

22000

24000

A
b

o
liç

ã
o

A
lt
o
 d

e
 S

ã
o
 M

a
n

o
e

l

B
a

rr
o
c
a

s

S
a

n
to

 A
n
tô

n
io

L
a
g

o
a

 d
o

 M
a

to

A
e

ro
p
o

rt
o

B
o

m
 J

a
rd

im

S
a

n
ta

 D
e
lm

ir
a

D
o
m

 J
a

im
e

 C
â

m
a

ra

P
a

re
d
õ

e
s

B
e

lo
 H

o
ri

z
o
n

te

B
o

a
 V

is
ta

N
o
v
a

 B
e
tâ

n
ia

A
lt
o
 d

a
 C

o
n
c
e

iç
ã

o

R
in

c
ã

o

D
o
z
e

 A
n
o

s

P
la

n
a

lt
o
 T

re
z
e

 d
e

 M
a
io

A
lt
o
 d

o
 S

u
m

a
ré

P
re

s
id

e
n

te
 C

o
s
ta

 e
 S

ilv
a

Il
h
a

 d
e

 S
a
n

ta
 L

u
z
ia

R
e
d

e
n
ç
ã

o

C
e
n

tr
o

P
in

to
s

B
o

m
 J

e
s
u

s

D
ix

 S
e

p
t 
R

o
s
a

d
o

A
la

g
a

d
o

s

It
a
p

e
ti
n

g
a



139 

 

Gráfico 3 - Distribuição da população de Mossoró por faixa etária, 2005. 

 

Fonte: Ipea, 2005 

 

Quanto à distribuição da renda por faixa etária, os dados simbolizados no 

gráfico 4, evidenciam que a cidade de Mossoró apresenta 16,21% da população 

com 10 anos de idade ou mais; isto é, a PIA vive com mais de 02 salários mínimos. 

E mais de 1/5 da população, cerca de 22%, vive com até um salário mínimo. Os 

dados do gráfico demonstram ainda, que apenas 5,53% da população ganham mais 

de 05 salários e, aproximadamente, 48% vivem sem rendimento algum (IPEA, 

2005). 

Mossoró atualmente vive um intenso crescimento econômico e de 

infraestrutura, considerada uma das cidades de médio porte brasileiras mais 

atraente para investimentos no país. O município é o maior produtor em terra, de 

petróleo no país, como também de sal marinho. A fruticultura irrigada, voltada em 

grande parte para a exportação, também possui relevância na economia do Estado, 

tendo um dos maiores PIB (Produto Interno Bruto) per capita do estado. 

Os dados comprovam que há uma grande concentração de renda, em que 

os 10% mais ricos detém cerca de 48,0% da renda familiar do município. Esse fato 

induz a necessidade de políticas de desenvolvimento sociais mais intensas, para 

sanar estas condições. Por exemplo, o incentivo ao aumento da escolaridade, 
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políticas de qualificação profissional e desenvolvimento de uma sociedade 

empreendedora, com a oferta de um sistema de educação que se volte para a 

formação integral do cidadão, tendo em vista o trabalho, a cultura, a ética e o 

humanismo.  

 

Gráfico 4 – Distribuição de renda por faixa salarial, 2000. 

 

Fonte: IBGE, 2000 

 

É importante fazermos referência ao fato do grande contingente de 

empresas prestadoras de serviços, em Mossoró, como: a estatal Petróleo Brasileiro 

S.A. – Petrobras, as empresas salineiras e as empresas do setor agroindustrial. 

Pode-se afirmar, portanto, que o PIB total de Mossoró tem sua composição 

explicada, em grande parte, pela participação do setor industrial, destacando, nesse 

setor, a indústria extrativa mineral (produção de sal marinho e petróleo) e pelo setor 

agroindustrial, em que se destaca a produção de melão e de outras frutas tropicais. 

A complexidade das condições de vida da população de Mossoró deve 

também ser analisada sob a ótica do campo.  

Os dados dos relatórios da Gerência de saúde indicam que, em 2009, a 

zona rural de Mossoró possuía 14.760 habitantes.  

As condições de vida do homem do campo mossoroense apresenta 

especificidades características: terra de solo semi-árido, condições climáticas 

adversas, sendo agravados por assentamentos desordenados, sem planejamento e 
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infraestrutura ou meios de transporte; com estradas vicinais em péssimas condições 

de acesso, pioradas pelo escoamento da produção agrícola, no período de chuva ou 

de grande estiagem. Tudo isso demanda da Gerência Executiva da Saúde (GES) a 

necessidade de reorganização estrutural das Unidades Básicas de Saúde - UBS27. 

   De acordo com dados da GES, o Sistema de Saúde de Mossoró é 

composto de 46 (quarenta e seis) Unidade Básicas de Saúde, das quais 10 (dez) 

estão localizadas na zona rural.  

Nesse momento da pesquisa é necessário que se faça referência também à 

dependência administrativa dos estabelecimentos de prestação de saúde, do 

município como um todo.  

Segundo dados do Departamento de  Informática do SUS – DATASUS, do 

Cadastro de estabelecimentos de Saúde (CNES) da Secretaria de Atenção à Saúde 

do Ministério da Saúde existem 237 estabelecimentos de saúde no município 

distribuídos na forma abaixo por esferas administrativas: 

 
Quadro 4: Estabelecimentos de Saúde por Esferas Administrativas do 
Município de Mossoró, 2009. 

 

Esferas Administrativas Número de Estabelecimentos 

Privado  164 

Municipal 65 

Estadual 8 

TOTAL 237 
 

Fonte:  http://cnes.datasus.gov.br -2009 
 

Ainda segundo o DATASUS, a distribuição dos tipos de estabelecimentos de 

saúde do município de Mossoró por nível de complexidade é a que está 

representada no quadro 5. Desses 237 tipos de estabelecimentos de Saúde do 

Município de Mossoró 10 estão situados na zona rural, representados pelas 

Unidades Básicas de Saúde, o que equivale a 4,2% do total de estabelecimentos. 

Deve-se notar que na condição de pólo regional a rede de saúde de 

Mossoró atende não apenas a população local, mas a clientela de outras cidades da 

região. 

                                                 
27

 Define-se por Unidade Básica de Saúde as Unidades de Saúde que oferecem os serviços e programas da 

Atenção Básica, de baixa complexidade, voltadas à prevenção, educação, através das equipes de ESF. 

http://cnes.datasus.gov.br/
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Quadro 5: Tipos de Estabelecimentos de Saúde do Município de Mossoró, 2009. 

 

Descrição  Total  
 

 

CONSULTÓRIO ISOLADO  89  

CLÍNICA ESPECIALIZADA/AMBULATORIO 
DE ESPECIALIDADE  

56 
 

CENTRO DE SAÚDE/UNIDADE BASICA  46  

UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E 
TERAPIA (SADT ISOLADO)  

22 
 

HOSPITAL GERAL  6  

HOSPITAL ESPECIALIZADO  5  

CENTRO DE ATENCÃO PSICOSSOCIAL  4  

PRONTO SOCORRO GERAL  3  

PRONTO SOCORRO ESPECIALIZADO  1  

POLICLÍNICA  1  

UNIDADE MÓVEL DE NÍVEL PRÉ-HOSP - 
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA  

1 
 

FARMÁCIA  1  

UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  1  

CENTRAL DE REGULAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE SAÚDE  

1 
 

   

TOTAL 237  

Fonte:  http://cnes.datasus.gov.br -2009 
 

Ao fazermos referência aos dados citados, distribuição da população por 

bairro, distribuição da renda por faixa etária e por faixa salarial, não temos a 

intenção de classificar ou ordenar os usuários, nem tampouco os profissionais; 

temos sim, a intenção de demonstrar a situação de subsistência da população em 

geral. Se as ciências humanas têm como condição de possibilidade política a 

disciplina, o momento atual da análise [de Foucault] parece sugerir que o “biopoder”, 

a “regulação”, os “dispositivos de segurança” estão na origem das ciências sociais 

como da estatística, da demografia, da economia, da geografia, etc. (MACHADO, 

1982, p. XXIII). Também, queremos afirmar que na saúde são necessários dados 

informacionais que facilitem o entendimento da situação dos grupos investigados. 

São informações que, em suas diferentes expressões nas sociedades 

contemporâneas, dão significado a um objeto dotado de uma unicidade complexa, 

expressão da complexidade crescente dos modos de viver a vida dos dias atuais. 

Informação enquanto representação de um mundo complexo que vem produzindo e 

sendo produzido por relações de poder e produção de saberes que estão presentes 

também na configuração da própria dinâmica da Ciência, como bem afirma Morin 

(2000, 2007, 2010). 

http://cnes.datasus.gov.br/
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A significação dessa produção pode contribuir para redesenhar o cenário 

geográfico do lócus da pesquisa que é o município de Mossoró, que o mapa 

cartográfico 1 representa em zona urbana e zona rural. 

 

Mapa 1 – Cartografando o Município de Mossoró a partir do mapa do Estado do 
Rio Grande do Norte, 2010. 
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Mapa 2 - Sistematização do Sistema Municipal de Atenção Básica de Saúde do 
Município de Mossoró, 2010. 
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Da visualização do mapa 2 podemos afirmar que o Sistema Municipal de 

Saúde do município de Mossoró, cenário da investigação, é formado por seis zonas 

ou regionais, estando situadas cinco na área urbana: zona norte, sul, leste, oeste e 

centro e apenas uma na área rural: zona rural. 

As UBS localizadas na zona urbana, assim como, as da zona rural (mapa 2) 

tem a Política Nacional de Atenção Básica e a  Estratégia de Saúde da Família 

(ESF) consolidadas, o que significa que a reorganização da Atenção Básica dessas 

unidades foi pautada nas diretrizes ministeriais, assumindo um discurso de romper 

com as amarras do modelo biológico da saúde e voltar-se para a melhoria das  

condições de trabalho e da  qualidade no atendimento.   

Como pode ser percebido no quadro 5 e na imagem do mapa 2 a atenção 

básica de saúde do sistema municipal de saúde de Mossoró conta com 56 clínicas 

especializadas, 03 unidades de pronto atendimento, 46 unidades básicas de saúde, 

destas 39 são Unidades Saúde da Família possuindo num total 61 Equipes de 

Saúde da Família, distribuídos nas áreas urbana e rural, atendendo as populações 

das respectivas zonas: norte, sul, leste, oeste, centro e rural do município, estando 

cada uma destas sob a supervisão de um enfermeiro.  

De acordo com os dados da GES a atenção básica de saúde do município 

de Mossoró, possui 06 supervisoras responsáveis de monitorar os indicadores de 

saúde do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), o cadastramento das 

famílias e o acompanhamento e avaliação das atividades realizadas nas UBS`s. A 

Supervisão tem como foco a contribuição para a satisfação do usuário e a qualidade 

da assistência que está sendo prestada pela Atenção Básica municipal, tendo como 

foco de interesse:  

 

  Monitorar os indicadores de saúde do Sistema de Informação da Atenção 
Básica (SIAB); 

  Monitorar o cadastramento das famílias identificando os determinantes do 
processo saúde/doença a que estão submetidos; 

 Realizar com as equipes o planejamento estratégico das ações a serem 
desenvolvidas; 

 Acompanhar as atividades realizadas nas UBS`s; 

 Proporcionar articulação entre coordenações da Atenção Integral e UBS`s 
visando solucionar os problemas; 

 Apoiar as equipes de saúde da família nas suas atuações; 

 Avaliar, juntamente, com as equipes as atividades programadas; 

 Realizar relatório trimestral e apresentar a chefia de Departamento da 
Atenção Integral e Gerência Executiva da Saúde (Plano Municipal de 
Saúde de Mossoró, 2008). 
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Mapa 3 – Sistematização das Unidades Saúde da Família Investigadas do 
Sistema Municipal de Saúde do Município de Mossoró, 2010. 
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O cenário da investigação está representado no mapa 3 que contém a 

localização geoespacial das 12 Unidades Saúde da Família do município de 

Mossoró que integraram o estudo. 

O cenário da investigação está representado pelas Unidades Básicas de 

Saúde de Mossoró onde funciona a Estratégia Saúde da Família. Integraram o 

estudo 12 Unidades Saúde da Família situadas nas 06 zonas geográficas, sendo, 

portanto investigadas 02 equipes saúde da Família por zona geográfica, perfazendo 

assim um total de 12 equipes Saúde da Família investigadas, estando situadas: 

Centro Clínico Evangélico Edgard Burlamaqui, no centro; USF Antônio Camilo, na 

Ilha de Santa Luzia; USF Liberdade II, no bairro Liberdade II; USF Dr. Epitácio da 

Costa Carvalho, Presidente Costa e Silva; USF Dr. Marcos Raimundo Costa, no Belo 

Horizonte; USF Cid Salém Duarte, no Abolição IV; USF Dr. Chico Costa, no Santo 

Antônio; USF José Fernandes de Melo, na Lagoa do Mato; USF Dr. José Leão, no 

Alto da Conceição; USF Dr Francisco Fernandes da Costa (Chico Porto), na Nova 

Betânia; USF Izabel Bezerra de Araújo, na zona rural do Jucuri e a USF Dr. Alcides 

Martins Veras, na zona rural Passagem de pedra. 

No sentido de manter o anonimato das unidades de saúde pesquisadas, 

lançamos mão do recurso da cartografia simbólica, com base nos preceitos do 

anonimato, segundo Hobsbawm (2005). O autor argumenta a relevância, para a 

sociedade, daquelas pessoas, que, mesmo, anônimas, desempenham ações e que 

são, extraordinariamente importantes em seus grupos sociais. São indivíduos de 

histórias significativas, mas, que na sua singularidade, apenas são conhecidos por 

poucos.  

Para o autor supracitado são pessoas, letradas ou não, que têm uma 

filosofia singular de vida e fazem da sua profissão um meio de exercício da 

cidadania. Participam ativamente das lutas nas quais acreditam e defendem com 

afinco seu ponto de vista, seu ideal. Aliás, as pessoas aqui nominadas são, sem a 

menor dúvida, consideradas excepcionais e defensoras de uma ideologia. A 

exemplo disso, o sapateiro citado por Hobsbawm (2005, p. 41), é um “filósofo, 

popular e político”, geralmente, de origem humilde, que utiliza o silêncio do cotidiano 

do seu trabalho para “recorrer aos seus próprios recursos intelectuais” (Id., p. 47), 

para refletir e repensar sobre as questões da sua comunidade.  

Ainda sobre o sapateiro, afirma Hobsbawm (2005, p. 65): 
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Ainda existem, sem dúvida, lugares onde eles sobrevivem, inspirando 
jovens a seguir os ideais da liberdade, igualdade e fraternidade. “...” Mesmo 
que não seja mais um fenômeno significativo na política do povo, o 
sapateiro o serviu bem. E, do ponto de vista coletivo, e por meio de uma 
quantidade surpreendente de indivíduos, deixou sua marca na história.   

 

Seguindo o raciocínio sobre o papel das pessoas extraordinárias, mas 

anônimas na sociedade, Hobsbawm (2005) resgata a relação dos camponeses com 

a política, para confirmar o seu compromisso com a participação e a contribuição 

para a divulgação da sua própria cultura. Senão vejamos: 

 

(... ) em muitas partes do mundo a massa de imigrantes rumo às cidades 
consiste de homens e mulheres de origem camponesa tradicional, que 
trazem para seu novo mundo os modos de agir e de pensar de seu antigo 
mundo, a história continua a ser uma força política atual. Não seria prudente 
desprezar esse fato (HOBSBAWM, 2005, p. 237-8). 

 

Aliás, com a leitura do significado da singularidade do letrado e do não 

letrado, somos motivadas a refletir sobre o pensamento de Morin (2001) sobre a 

capacidade dos intelectuais adentrarem nas nuances dos problemas sociais e das 

pessoas comuns se interessarem por tais nuances do conhecimento, implicando 

fazer fluir seus interesses. Essa singularidade, entretanto, não se deixa conhecer, 

espontaneamente, pois dialoga com a permissão de como a memória das pessoas 

constroem seus métodos de lidar com a realidade, enfrentar os problemas, 

estabelecer seus coletivos de significados no trabalho e no convívio com os grupos 

com os quais pertencem. 

Sob essa ótica, para a identificação das Unidades Saúde da Família (USF) 

que serviram de lócus da pesquisa dos atores sociais, utilizaremos nomes de 12 

pessoas anônimas, a exemplo de Raimundo Nonato de Souza (sapateiro) e Maria 

Virgília de Andrade (camponesa), que contribuíram ou contribuem para a construção 

de sustentabilidade de micro grupos de Mossoró e que até certo ponto denotam 

marcas que as diferenciam e as fazem demarcar as diferenças sociais, econômicas, 

culturais, éticas e/ou de saúde em si próprias ou nos grupos do seu entorno. São 

indivíduos que com seus riscos (ações), deixaram ou continuam deixando marcas 

significativas na sua história de vida, cujos mapas cartográficos estão simbolizados, 

cartograficamente, no mapa 4. 
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Mapa 4 – Cartografia das Pessoas Anônimas 

PESSOA ANÔNIMA CARTOGRAFIA  

 
Liselotte Elfriede Scherzinger 

(Irmã Helen) 
13 / 10 / 1939 

Freira Franciscana, fundadora e diretora do Lar 
da Criança Pobre, Irmã Helen é uma lição de fé em 
Deus, de abnegação e de amor ao próximo. Ela que 
nasceu em Augsburg, Sul da Alemanha, atendendo 
o chamado para ajudar os pobres. "Jesus vai nos 
julgar segundo as obras de caridade que praticamos 
em nossa vida", afirma irmã Helen. Assim, atende a 
comunidade carente de Mossoró desde 1979, com 
destaque para as crianças e mães abandonadas, 
bem como a qualquer pessoa necessitada. Muitas 
jovens grávidas vêem no “Lar” uma tábua de 
salvação. Com raízes nos princípios cristãos, a 
entidade realiza atividades em diversos campos, de 
várias maneiras.  

Oferece abrigos em pequenas casas ou quartos 
do Lar (dando preferência a mães abandonadas 
com seus filhos e também a anciãos), sendo ao todo 
30 moradias disponíveis à caridade. Segundo 
depoimento da irmã Helen, fundadora do Lar da 
Criança Pobre, no lugar são acolhidas crianças 
(desde zero ano), adolescentes que se encontram 
abandonados ou vítimas de desajuste familiar que 
fazem parte do número crescente de beneficiados 
pela instituição de caridade. 

Entre os projetos dentro do lar, há o São Lucas, 
Emaús, Pedro e Paulo, da Pastoral Carcerária, 
Projeto Santa Bakhita, além do Consultório dos 
Pobres e assistência médica no abrigo dos idosos. 
Esta assistência é dada paralelamente às atividades 
permanentes em termos de educação escolar para 
crianças pobres em 11 escolas da periferia, além de 
cursos profissionalizantes, ajuda nos hospitais, 
deficientes físicos, além de pessoas pobres que nós 
abrigamos por algum tempo. 

 As ações da Irmã Helen também não se 
resumem apenas a Mossoró, alguns projetos 
também são oferecidos em cidades como Apodi e 
Caruaru, em Pernambuco.  
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Maria Jandira Silva Enéas 

(Jandira) 
07/06/1951 (59 anos) 

 

Natural de Caraúbas, Jandira é graduada em 
Serviço Social, pela UERN, atuando na Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) desde 
1987, mesmo antes de concluir a sua formação de 
assistente social. Ao longo desses 23 anos já 
assumiu os cargos de tesoureira, presidente e 
conselheira. Como coordenadora dos projetos de 
Hidroginástica e de Horta Orgânica tem contribuído 
para a melhoria da qualidade de vida das crianças e 
de suas mães. As hortas orgânicas especiais são 
espaços de terapia ocupacional para os especiais e 
seus familiares. Com a filosofia “o amor produz arte” 
Jandira incentiva ao canto, a dança e o teatro. A sua 
luta em defesa dos portadores de deficiência é 
legitimada com sua prática incessante e inequívoca 
junto aos que procuram a APAE, instituição que 
representa a sua razão de ser. É dela a frase: “A 
APAE sou eu e Eu sou a APAE”. 

 

 
Mariana Neuman Vidal da 

Costa 
(Neuma Vidal) 

22/03/1949 – 19/01/2002 

Graduada em Enfermagem pela Universidade 
do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e Mestre 
em Enfermagem pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN) Neuman Vidal se destacou 
na educação e na saúde de Mossoró, pela sua 
atuação na área de saúde mental e nas lutas sociais 
da enfermagem como prática social. Atuante no 
Movimento Participação da Enfermagem, criou em 
Mossoró o Sindicato dos Enfermeiros, sendo sua 
coordenadora pro tempore. Sua constante luta pela 
organização das categorias profissionais da 
enfermagem a conduziu para a presidência da 
Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn) – 
Regional de Mossoró, membro da  Comissão de 
Educação da ABEn-RN e da ABEn-Nacional. 

Dedicou seus estudos e pesquisas ao ensino, a 
história da enfermagem e aos movimentos sociais 
locais e regionais.  

Faleceu, prematuramente, de acidente 
automobilístico, quando estava prestes a defender 
sua tese de doutorado sobre o papel do idoso na 
sociedade e a responsabilidade social do ensino de 
enfermagem em Mossoró. 
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Francisco Guilherme de Souza 

(Chico Guilherme) 
19/10/1910 a 13/01/2002 

Seu Chico Guilherme, como era chamado pelos 
íntimos, teve sua vida permeada de lutas por 
condições dignas de trabalho e de igualdade social. 
Trabalhador salineiro a partir dos 16 anos, logo cedo 
indignou-se contra os feitores, homens de confiança 
dos patrões, que vigiavam os operários, em seu 
trabalho insalubre e humilhante, sem nenhuma 
proteção. Ingressou no Partido Comunista em 1931, 
fato que marcou toda a sua trajetória de vida, de luta 
por um ideal. Integrou, a partir de 1932, a 
Associação dos Trabalhadores na Extração do Sal. 
Lutou pela liberdade dos companheiros presos. 
Membro fundador do Sindicato Garrancho, 
integrante da Guerrilha, a Luta Armada, como 
alternativa de sobrevivência. Foi deportado para a 
Ilha Grande, na Colônia Correcional Dois Rios, no 
Rio de Janeiro, onde permaneceu durante 06 
meses. Após julgamento, cumpriu 02 anos de 
trabalho forçado em Mossoró. Foi anistiado e 
exerceu dois mandatos de Vereador. Passou a ser 
motorista de um misto (uma espécie de camioneta 
usada para conduzir pessoas e cargas pequenas) e, 
posteriormente, de taxi. Da sua história, pode ser 
intitulado Doutor da Vida; Doutor do Povo; Doutor 
dos Oprimidos. É sua a frase “Um ideal nunca 
morre”, durante a década de 30, do século passado. 

 

 
Raimundo Nonato de Souza 

(Seu Raimundo) 
20/02/1929 a 26/05/1997 

Sapateiro da área Ortopédica, Seu Raimundo, 
sem nenhuma formação científica se aventurou na 
confecção manual de aparelhos ortopédicos e 
próteses para aquelas pessoas mutiladas de pé, 
pernas, mãos e que não tinham condições 
financeiras para ter acesso a esses aparelhos, 
devido o seu alto custo. Ousando, munido apenas 
pela sensibilidade, prestou serviços a população de 
Mossoró e dos municípios circunvizinhos, fazendo 
com que aquelas pessoas que foram mutiladas 
pudessem recuperar os movimentos da auto-estima. 
A motivação para este tipo de trabalho ocorreu 
quando Seu Raimundo viu a sua vizinha toda 
vistosa, com as sandálias amarradas com uma liga, 
porque seus pés eram tortos, que foram corrigidos 
com o uso dos primeiros sapatos feitos por ele. 
Começava uma nova atividade, além das tachas e 
da cola nos sapatos. Mesmo sem nenhum curso de 
qualificação a qualidade dos seus produtos 
(calçados, coletes corretivos de posturas, pernas 
mecânicas, mãos etc) foi reconhecida por médicos 
especialista que passaram ligar para ele 
combinando o tipo de calçado e de aparelho que 
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melhor se adequaria para seus pacientes. Antes de 
morrer seu Raimundo passou o ofício para seus 
filhos, que hoje dão continuidade ao trabalho social 
do seu pai, sem desconsiderar a parte econômica.  

 

 
Maria Luzia Paiva Bessa Vale 

(Luzia Bessa) 
01/01/1962 

 

Luzia Bessa é Enfermeira, Pós-graduada em 
Meio Ambiente e Desenvolvimento, em Educação e 
Saúde e em Saúde da Família. Participante ativa 
dos movimentos estudantis, tendo sido grande a sua 
contribuição na campanha pela estadualização da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 
(UERN). Participante ativa das lutas da Associação 
Brasileira de Enfermagem (ABEN), Regional de 
Mossoró-RN, desde a vida estudantil. Militante nos 
Movimentos Sociais e na saúde, Membro fundadora 
do SINDSAÚDE – Sindicato dos Trabalhadores em 
Saúde no RN, Organização de várias Conferências 
Municipais de Saúde em Mossoró/RN, inclusive, 
como relatora em conferências municipal, estadual e 
nacional. Articulou na formação do grupo de Idosos 
hipertensos e diabéticos, do Alto da Pelonha, com 
reconhecidos resultados importantes apresentado 
em evento municipal, estadual e nacional. A 
relevância social do seu trabalho se faz notar 
também na Comunidade Favela do Pirrichil, na 
erradicação do lixão e na construção de novos 
equipamentos sociais naquela comunidade. 
Participou da organização e implantação do 
Acolhimento Com Classificação de Risco (ACCR) 
como ferramenta da Política Nacional de 
Humanização (PNH), do Hospital Regional Tarcisio 
de Vasconcelos Maia (HRTVM). Eleita conselheira 
Municipal de Saúde no conselho de Mossoró/RN, 
membro da Direção do COREN/RN – Conselho 
Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte, 
na gestão 2008/2011, representou do COREN/RN 
no Conselho Estadual de Saúde do Rio Grande do 
Norte. Eleita vice-presidenta do Conselho Estadual 
de Saúde do Rio Grande do Norte para a gestão 
2008/2009, Eleita presidenta do Conselho Estadual 
de Saúde do Rio Grande do Norte para a gestão 
2009/2010 (pela primeira vez uma mulher é eleita 
presidente e pela primeira vez alguém que não é da 
capital do estado preside o CES/RN). Participou da 
Conferência Mundial de Saúde, em 2009, no Pará, 
com intervenção oral em defesa do SUS e contra a 
sua privatização, Filiada, militante e dirigente do PC 
do B – Partido Comunista do Brasil desde a época 
de sua clandestinidade. Votou pela cassação do 
exercício profissional de João Aureliano ex-dirigente 
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do sistema COFEN/COREN preso pela polícia 
federal na “Operação Predador” em 20 de janeiro de 
2005. Sua voz é em favor dos direitos humanos. 

 

 
Gertrudes Suassuna 

(Gertrudes) 
O3/09/1944 a 26.09/2007 

Natural de Almino Afonso, estado do Rio Grande 
do Norte era Enfermeira, com especialização em 
Saúde Pública, militante da área de Saúde 
Ambiental. Foi professora fundadora da Escola 
Superior de Enfermagem de Mossoró (ESEM), hoje 
FAEN. Sua luta por um ambiente saudável para 
todos a induziu a idealizar o “Projeto Educação 
Sanitária sobre o Lixo”, deste originando a Cartilha 
Educativa com o mesmo nome. A sua prática 
profissional avançada para aquele momento 
histórico era voltada para o trabalho coletivo com 
alunos e a população em geral. Estimulava o 
trabalho dos alunos junto aos grupos sociais 
organizados, como os de jovens e de mulheres.  
Incentivando as visitas familiares e comunitárias nos 
bairros carentes de Mossoró. 

 

 
Maria Virgília de Andrade 

(Maria Virgília) 
07 / 08/1912 (98 anos) 

 

Dona Maria Virgília, camponesa e missionária 
de Mãe Rainha, bem como, membro do Apostolado 
Coração de Jesus, nasceu na cidade de Almino 
Afonso, filha do agricultor Cariolano Alves de 
Andrade (Cozinho) e da dona de casa Cristina de 
Andrade e Silva. Ainda garota deixa sua terra natal 
e se muda para a cidade de Patú, onde foi começar 
seus estudos na casa de seu tio Rafael Godeiro da 
Silva. Muito jovem optou pelo casamento com Pedro 
Belarmino de Azevedo, com quem teve 05 filhos. 
Com sua viuvez ainda jovem, Maria Virgília logo 
contraiu o segundo matrimônio, em 1940, tendo 
mais 05 filhos. Com a segunda viuvez, em 1949, foi 
morar em Natal, em 1965. Chegou a Mossoró em 
1971, onde deu continuidade a sua missão de 
evangelização, integrando o Apostolado do Coração 
de Jesus. sua vida de dedicação à família e a igreja 
a fez uma mulher realizada, com a certeza do dever 
cumprido. Atualmente, 2010, aos 98 anos de idade 
dona Maria Virgília, continua fazendo história e 
arrebanhando ao seu redor filhos, genros, noras, 
netos, bisnetos e tataraneto, como uma verdadeira 
matriarca, consciente da sua responsabilidade 
social. Aliás, como afirma ela, “a mais bela história 
que cada um pode escrever é o exemplo que deixa 
para outras gerações”. 
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Francisca Fernandes Barreto 

(Chica Boa) 
23.07.1928 (82 anos) 

Chica Boa, como todos a denominam, é natural 
de Mossoró. Formada pela Escola Superior de 
Enfermagem (ESEM), hoje Faculdade de 
Enfermagem (FAEN) da Universidade do Estado do 
Rio Grande do Norte (UERN), onde atuou como 
professora até sua aposentadoria, em 2000. É 
Enfermeira da área saúde do idoso, e aos 82 anos 
ainda atua, com muito amor, no Abrigo Amantino 
Câmara. Segundo Chica Boa ela foi passar apenas 
03 meses e faz 24 anos que o administra. O Abrigo 
tem 56 idosos internos, onde ela hoje trabalha com 
regime de dedicação exclusiva, com todo o tempo 
voltado para os idosos. 

 

 
Pe Guido Tonelotto 

(Padre Guido) 
03/02/1920 a 11/11/2009 

Pe Guido Tonelotto ordenou-se sacerdote, no 
Instituto Teológico Salesiano, da província de Padoa 
– Itália. Ele nasceu em Corcordia, província de 
Veneza, Itália, no dia 3 de fevereiro de 1920. Depois 
de 7 anos, de fecundo apostolado na Itália, vem 
para o Brasil, no ano de 1955. Aqui desempenha a 
função de 1º Diretor do Colégio de Carpina – PE 
que naquele tempo era também aspirante. Convicto 
de sua paixão pelos pobres, especialmente, pelas 
crianças marginalizadas, volta para o Brasil em 
1973. A convite de Dom Gentil assume a paróquia 
de Martins em 1978. Quatro anos depois, transfere-
se à paróquia de São José em Mossoró. Sensível às 
crianças de rua, fez em pouco tempo, da sua casa, 
o aconchego das crianças abandonadas de 
Mossoró. Com um coração de Mãe, ele oferecia 
para elas amor, comida, roupa, acompanhamento 
psicológico e atividade esportiva. Assim nascia o 
Projeto Esperança, a maior obra social voltada para 
os pobres daquela época. Reconhecendo as suas 
grandes qualidades espirituais e administrativas foi 
denominado “Sacerdote da Esperança e da 
Caridade”. 
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Monsenhor Américo Vespúcio 

Simonetti 
(Padre Américo) 

21/12/1929 a 06 / 10 / 2009 

Monsenhor Américo Vespúcio Simonetti, 
Graduado em Teologia, licenciado em Filosofia pela 
Universidade Católica de Pernambuco. Especialista 
em Didática do Ensino Superior destacou-se pela 
sua prática na educação: Em Assu, foi diretor da 
Escola Normal e fundador do Ginásio assuense, 
posteriormente transformado no Colégio Pedro 
Amorim. Foi diretor do Centro Educacional Juscelino 
Kubitshek. Em Mossoró, Padre Américo, como era 
chamado, participou ativamente das ações 
implementadas por João Batista Cascudo 
Rodrigues, para fundação da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte na qual foi professor 
durante vários anos. Participou ativamente da 
criação do curso de Serviço Social. Foi professor de 
Doutrina Social da Igreja no Instituto de Ciências 
Humanas, de Literatura Latina no Instituto de Letras 
e Artes e da disciplina Deontologia Médica no Curso 
de Enfermagem da UERN. Foi diretor e fundador do 
Curso Superior de Iniciação Teológica e Diretor do 
Centro Pastoral de Ciências Religiosas. Fundou a 
Rádio rural de Mossoró, a qual considerou como um 
instrumento da Igreja a serviço da evangelização, da 
propagação da fé e da educação do povo. Para 
isso, a Rádio Rural começou alfabetizando jovens e 
adultos da região, através das Escolas Radiofônicas 
criadas pelo Movimento de Educação de Base, 
MEB. Foi pela dedicação ao rádio e sua obstinação 
pelos seus objetivos que se tornou um líder entre os 
que dirigiam rádios católicas no Brasil. 

 

 
Josefa Avelino da Silva da 

Cunha  (Zefinha) 
07/12/1967 

Josefa Avelino nasceu no Sitio Tabuleiro de 
Dentro, em Upanema. Chegando a Mossoró, se 
estabeleceu no conjunto Nova Vida, na Comunidade 
Dom Jaime Câmara e logo se interessou pelos 
problemas do bairro, principalmente, pelo grande 
acúmulo de lixo que rodeava as moradias, 
provocando doença. Defensora do Meio Ambiente, 
em 1999, liderou um coletivo de pessoas, tendo em 
vista a educação da população do bairro sobre a 
preservação ambiental e coleta do lixo. Em 2002, 
fundou oficialmente, a Associação Comunitária 
Reciclando para a Vida (Acrevi), com o objetivo de 
educar a comunidade, coletar e selecionar o lixo do 
bairro para encaminhar aos compradores. Foi a 
presidente fundadora da Associação, sendo 
reconduzida por vários mandatos, inclusive o atual. 
A Acrevi conta com 40 famílias, tendo nas mulheres 
suas principais agentes de mudança e de força de 
trabalho. Josefa reconhece que a educação e a 
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reciclagem é um trabalho muito complicado, mas 
acredita na força da sociedade, principalmente, no 
poder educativo da mulher.  
 

 
 

O critério utilizado para a seleção dos cenários foi o da possibilidade de 

abrangência de todo o espaço geográfico de Mossoró, garantindo que todas as 

áreas territoriais da saúde estivessem representadas na pesquisa. Este 

procedimento favoreceu o atendimento da especificidade do objeto de investigação, 

que demarca a reflexão a respeito da necessidade de práticas educativas dialógicas 

em saúde e a participação social na Estratégia Saúde da Família e, ao mesmo 

tempo, acerca da complexidade que o envolvem os laços das práticas em saúde, 

captando o seu significado em todas as suas dimensões, pois segundo Morin (2010, 

p.189) “a complexidade é um desafio do conhecimento”. Assim, o esperado foi ter 

uma macro percepção de múltiplos agentes sociais sobre o objeto. 

 

Mapa 5 – Cartografia das Unidades Saúde da Família 

UNIDADES 
SAÚDE DA 

FAMÍLIA 

CARTOGRAFIA 

Irmã Helen A Unidade incorpora 04 equipes de Saúde da Família, 
sendo cada uma responsável por 900 famílias, em média. O 
acesso para atendimento na unidade ocorre através de 
agendamento para alguns tipos de atendimento 
programáticos. Em relação à demanda livre, são distribuídas 
fichas diárias pela manhã. Existe fila diária e os usuários que 
necessitam de atendimento e não estão nos grupos dos 
agendados precisando chegar à unidade muito cedo para 
conseguir ficha. Existe demanda reprimida para dentistas, 
devido ter poucos dentista para o atendimento na unidade. 

Jandira A USF Jandira oferece à comunidade os seguintes 
serviços: médico, odontológico, de enfermagem e de serviço 
social. É dividida em 04 áreas e cada área em 7 micro-áreas, 
com um total de 5.027 famílias cadastradas. Tem quatro 
equipes, sendo cada equipe composta por: 01 médico, 01 
enfermeiro, 01 dentista, 06 agentes comunitários de saúde 
para o atendimento em média de 1.256 famílias. A faixa etária 
da população que mais predomina está compreendida entre 
os 19 a 30 anos. O trabalho da população dessa área é 
predominantemente informal, com renda mensal de menos de 
01 salário mínimo. O grau de escolaridade é baixo, as 
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doenças de notificação compulsórias mais frequentes, são: 
tuberculose; hanseníase; DST/AIDS. Há significativos grupos 
vulneráveis, principalmente de adolescentes e idosos. Os 
determinantes do processo saúde-doença são: ausência de 
saneamento básico; aglomerado de pessoas na mesma casa; 
não há divisão entre as casas; baixa renda: oportunidade 
para as drogas; baixa escolaridade; ausência de emprego; 
falta de higiene; casas de prostituição; lixo. As barreiras de 
acesso são: canal do Termas; esgoto a céu aberto; terrenos 
baldios; quantidade de usuários; atendimento destinado ao 
usuário. Os principais equipamentos sociais são: igrejas; 
conselhos comunitário; creches; escolas; Centro de 
Referência de Assistência Social (CRAS); alcoólatras 
anônimos; lanchonetes; supermercados; e praça.  

Neuma Vidal Essa Unidade tem 4 equipes que têm sob sua 
responsabilidade uma média de 1000 famílias cadastradas. O 
acesso para atendimento na unidade ocorre através de 
agendamento para os atendimentos programáticos. A 
demanda não agendada tem atendimento através de 
marcação de um dia para o outro. As consultas são marcadas 
após o preparo dos usuários daquele dia para consulta, pela 
manhã e a tarde. A ordem de marcação de consulta segue a 
ordem de chegada. Além dessas duas formas são reservadas 
fichas diárias para as necessidades mais urgentes  que são 
avaliadas para constatação da necessidade e priorizadas na 
ordem de atendimento. 

Chico Guilherme  O território abrange os bairros do Belo Horizonte e 
Carnaubal. Possui 02 equipes de Saúde da Família com: 2 
dentistas, 2 enfermeiros, 2 médicos, 2 auxiliares de 
enfermagem, 2 técnicos de enfermagem e 15 ACS. A unidade 
tem 16 micro áreas com mais de 12 mil pessoas e 4 mil 
famílias. A população com faixa etária de 20 a 29 anos é a 
que mais predomina. A escolaridade predominante da 
população dessa área é até ao 8° ano. A presença é, em 
grande parte, de jovens, os quais são mais vulneráveis 
devido ao aumento de uso de drogas. A forma de trabalho do 
homem é braçal e no comércio, sendo que a das mulheres é 
na indústria. A renda mensal por família é em torno de 01 
salário mínimo. Os problemas relativos ao processo 
saúde/doença e seus determinantes: aumento de uso de 
drogas entre jovens, presença de prostituição, condições de 
moradia, presença elevada de pessoas com hipertensão, 
doenças de pele e verminoses (crianças); moradia precária 
sem saneamento básico, casas de alvenaria e muito lixo. Os 
equipamentos sociais existentes: 1 igreja católica, 4 igrejas 
evangélicas, grupo de mães/mulheres e idosos na UBS e de 
jovens na igreja, creches, conselho tutelar só se solicitado, 
“conselho comunitário” e escolas, Pastoral da Criança, 
quadra de esportes. As barreiras de acesso da população ao 
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serviço: distância, ruas alagadas na época devido as chuvas, 
violência, falta de profissionais na USF, horário de 
distribuição de fichas, o relacionamento com população é 
conturbado devido a falta de atendimento.  

Seu Raimundo A unidade possui 01 equipe de saúde da família. 
Apresenta demanda excedente tendo em vista a necessidade 
de implantação de nova equipe de Saúde da Família, estão 
realizando ação voltada à dengue. O horário de trabalho dos 
profissionais é organizado de forma a suprir parcialmente a 
necessidade da UBS e, não interferir no funcionamento da 
mesma.  

Luzia Bessa Consta de um total de 1.792 famílias cadastradas. Para 
atender a esta demanda a Unidade Luzia Bessa é composta 
por 02 Equipes de Estratégia de Saúde da Família (02 
médicos, 02 dentistas, 02 enfermeiros, 02 técnicos de 
enfermagem, 02 técnicos de consultório dentário e 14 
agentes comunitários de saúde) e demais funcionários que 
compõe a unidade, totalizando um número de 38 
profissionais. Com uma estrutura física que atende as 
necessidades da comunidade, garantindo uma melhor 
qualidade na assistência aos usuários do SUS, as novas 
instalações contam com 02 consultórios odontológicos, 02 
consultórios médicos, sala para vacina, sala para prevenção, 
02 consultórios de enfermagem, sala para preparo do 
atendimento, sala para curativo, sala para o serviço social, 
sala para os agentes comunitários de saúde, sala para coleta 
de exames laboratoriais, farmácia, sala da administração e 01 
auditório, todas estas salas e consultórios climatizados. A 
unidade também conta com uma copa/lavanderia, sala para 
arquivo morto, sala para esterilização, sala de expurgo, 
almoxarifado e uma arejada sala de espera. Os serviços e 
programas oferecidos na Unidade são: Acolhimento, 
Consultas Médicas, Consultas de Enfermagem, Serviço 
Social, Atendimento Odontológico, Nebulização, Aplicação de 
injeção, Imunização, Coleta de exames laboratoriais, Visitas 
domiciliares, Administração e dispensação de medicamentos, 
Curativo Retirada de pontos, Distribuição de preservativos, 
Ações educativas, Crescimento e Desenvolvimento (C e D), 
Prevenção do Câncer do Colo do Útero e Mama, Coleta do 
Teste do Pezinho, Pré-natal, Puerpério, Planejamento 
Familiar. Os programas são: Saúde Bucal, Saúde da Criança, 
do Adolescente e do Jovem, Saúde da Mulher, Saúde do 
Idoso, Controle da Tuberculose, Controle da Hanseníase, 
Controle da Diabete, Controle da Hipertensão Arterial, 
Programa Saúde do Trabalhador , Controle da Obesidade, 
Controle das DST/AIDS. 

 

Gertrudes Com 02 equipes, a unidade Gertrudes Suassuna dispõe 
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de 02 médicos, 02 enfermeiros, 02 técnicos de enfermagem, 
02 odontólogos, 01 assistente social, 01 farmacêutico, 01 
gerente, 02 ASG, 08 ACS e 01 ACD, para o atendimento de 
1300 famílias. Os grupos sociais são de faixa etária 
diversificada, sendo a maioria idosos. Os grupos vulneráveis 
são as crianças e os idosos. A prevalência no trabalho é na 
área do comércio e empresas (Petrobras) e setores informais. 
A renda mensal varia de 1 a 3 salários mínimos e o grau de 
escolaridade é ensino fundamental (realidade em mudança). 
Os problemas relativos ao processo saúde doença e seus 
determinantes são relacionados com a presença de lixões e 
esgotos a céu aberto na área, predispondo a população a 
problemas de pele e diarréias. As principais doenças 
existentes no território são: diarreia, hipertensão, diabetes, 
IRAs, verminoses, hanseníase, casos de DSTs e câncer de 
colo uterino. Os equipamentos sociais são: 14 igrejas 
evangélicas, centro de apoio aos idosos, associação de 
moradores, 2 creches e 1 escola. As barreiras de acesso: 
distância; a demora, principalmente do exame especializado; 
poucos agentes comunitários de saúde para uma área que 
vem se estendendo muito e infra-estrutura precária. 

Maria Virgilia Nesta Unidade funciona 01 equipe de Saúde da Família 
composta por 01 médico, 01 enfermeiro, 01 técnico de 
enfermagem, 01 odontólogo, 01 assistente social, 01 
farmacêutico, 01 gerente, 02 ASG, 04 ACS e 01 ACD para 
atender as 230 famílias cadastradas. É perceptível o trabalho 
domiciliar, vez que há significativo absenteísmo dos usuários 
aos serviços. Por essa razão não existe fila na unidade; 
entretanto os usuários reclamam da falta de médicos 
especialistas especialmente de pediatra. 

Chica Boa A unidade dispõe de 02 equipes de Saúde da Família, que 
tem sob sua responsabilidade 920 famílias cadastradas. As 
atividades são oferecidas à comunidade através de 
agendamento para os usuários cadastrados nos programas 
que a unidade dispõe. O dia da sexta-feira à tarde é utilizado 
para fazer avaliação do trabalho, não havendo atendimento 
ao público. 

Padre Guido  A Unidade Pe Guido está situada acerca de 10 km do 
centro da cidade de Mossoró. Com uma população em torno 
de 600 pessoas, delimitada pela foz do rio Mossoró, destaca-
se pelo comércio de crustáceo como o siri, produção de 
camarão em cativeiro por pequenos empresários, que 
utilizam mão-de-obra local barata e de formas sanzonais. 
Dispõe de uma infra-estrutura municipal com escola de 
ensino básico, uma Unidade Básica de Saúde e um Posto de 
Saúde o qual é utilizado como apoio às micro áreas e onde 
são realizadas as ações de saúde. A equipe da Saúde da 
Família é composta por 01 medico clínico geral, 01 dentista, 
01 auxiliar de Consultório Dentário, 01 enfermeira e 02 
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auxiliares de enfermagem, além de 05  agentes comunitários 
de saude, que atendem as microáreas. A grande dificuldade é 
a falta de estrutura de apoio para atender nas micro áreas, 
complicando o atendimento e consequentemente o 
diagnóstico na impossibilidade de realizar uma anaminese de 
qualidade, expondo os usuários a alguns constrangimentos, 
tendo que expor suas queixas e sintomas em presença de 
outros. Em algumas situações, o atendimento acontece em 
casa do ACS, fato que prejudica a qualidade de trabalho. 

Padre Américo  A unidade dispõe de 02 equipes de saúde da família, 
tendo sob sua responsabilidade uma média de 640 famílias 
para cada uma. A exemplo das demais equipes o processo 
de trabalho se dá sob a forma de agendamento, o que 
favorece à demanda reprimida. A comunidade é de baixa 
renda e há altos índices de violência e ações de 
marginalidade em geral. As equipes funcionam com todos os 
profissionais. 

Zefinha A Unidade comporta 02 equipes para atenderem aos 
comunitários como um todo. Como as demais equipes da SF, 
caracterizam-se por um conjunto de ações, no âmbito 
individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção 
da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o 
tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. O 
processo de trabalho nesse serviço é realizado por uma 
equipe multiprofissional que inclui; enfermeiro, auxiliar de 
enfermagem, dentista, auxiliar de consultório dentário; 
agentes comunitários de saúde e clínico geral.  As ações são 
desenvolvidas por meio do exercício de práticas gerenciais e 
sanitárias democráticas e participativas, sob forma de 
trabalho em equipe, dirigido à população de territórios 
delimitados.  Atualmente desenvolve um projeto de Melhoria 
da Qualidade da Assistência, financiado pela Bemfam, 
coordenado pelo Programa Saúde da Mulher. 

 
 

No sentido de facilitar o entendimento do leitor sobre o perfil dos 

entrevistados, importa afirmar que desde a fase do planejamento da pesquisa 

tivemos a preocupação de estabelecer parâmetros que melhor contribuíssem para a 

captação dos dados sobre as características dos profissionais e dos usuários dos 

serviços da Estratégia Saúde da Família e o próprio significado da educação em 

saúde. Nesse sentido, seja através da observação sistemática, durante a realização 

das entrevistas, seja indagando sobre determinadas situações dos entrevistados, 

conseguimos obter dados que induzissem ao mapeamento dos seus perfis, por ser 
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ele significativo para o entendimento do conteúdo das falas dos integrantes da 

investigação.  

Por exemplo, apresentamos no quadro 6 a síntese dos 36 entrevistados, dos 

quais 24 são profissionais e 12 são usuários dos serviços de saúde das Unidades 

Saúde da Família. 

 
 
Quadro 6 – Localização dos Entrevistados  
 

Identificação Profissão Unidade de Saúde Zona 

Profissional 1 Enfermeiro (F) Irmã Helen Zona Norte 

Profissional 2 ACS(F) Irmã Helen Zona Norte 

Usuário 1 Usuário (F) Irmã Helen Zona Norte 

Profissional 1 Enfermeiro (F) Jandira Zona Norte 

Profissional 2 Cirurgião-dentista (M) Jandira Zona Norte 

Usuário 1 Usuário (F) Jandira Zona Norte 

Profissional 1 Enfermeiro (F) Neuma Vidal Zona Sul 

Profissional 2 ACS (F) Neuma Vidal Zona Sul 

Usuário 1 Usuário (F) Neuma Vidal Zona Sul 

Profissional 1 Enfermeiro (F) Chico Guilherme Zona Sul 

Profissional 2 Sujeitos Coletivos ACS). 
(predominância F) 

Chico Guilherme Zona Sul 

Usuário 1 Usuário (F) Chico Guilherme Zona Sul 

Profissional 1 Enfermeiro (M) Seu Raimundo Zona Leste 

Profissional 2 ACS (F) Seu Raimundo Zona Leste 

Usuário 1 Usuário (F) Seu Raimundo Zona Leste 

Profissional 1 Enfermeiro (F) Luzia Bessa Zona Leste 

Profissional 2 (Sujeitos Coletivos ACS). 
(todos F) 

Luzia Bessa Zona Leste 

Usuário 1 Usuário (F) Luzia Bessa Zona Leste 

Profissional 1 Enfermeiro (F) Gertrudes Zona Oeste 

Profissional 2 ACS (F) Gertrudes Zona Oeste 

Usuário 1 Usuário (F) Gertrudes Zona Oeste 

Profissional 1 Enfermeiro (F) Maria Virgília Zona Oeste 

Profissional 2 ACS (F) Maria Virgília Zona Oeste 

Usuário 1 Usuário (M) Maria Virgília Zona Oeste 

Profissional 1 Cirurgião-dentista (F) Chica Boa Zona Central 

Profissional 2 ACD (F) Chica Boa Zona Central 

Usuário 1 Usuário(F) Chica Boa Zona Central 

Profissional 1 Enfermeiro (F) Pe Guido Zona Central 

Profissional 2 ACS (F) Pe Guido Zona Central 

Usuário 1 Usuário (F) Pe Guido Zona Central 

Profissional 1 Enfermeiro (F) Pe Américo Zona Rural 

Profissional 2 Técnico de Enfermagem 
(F) 

Pe Américo Zona Rural 

Usuário 1 Usuário (F) Pe Américo Zona Rural 
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Profissional 1 Enfermeiro (F) Zefinha Zona Rural 

Profissional 2 Médico (M) Zefinha Zona Rural 

Usuário 1 Usuário (F) Zefinha Zona Rural 
FONTE: Dados primários coletados pela própria pesquisadora.  

(F) – feminino; (M) – masculino; Sujeitos Coletivos (ACS) predominância (F) – maioria do 
sexo feminino; Sujeitos Coletivos (ACS) todos (F) – 100% feminino. 

 
 

O fato de apenas um médico ter sido entrevistado (quadro 6) é perfeitamente 

justificado sob a ótica de dois pontos, a saber: (1) a livre opção que foi dada aos 

atores sociais em responderem ou não a entrevista e (2) foram poucos os médicos 

que estavam presentes nas atividades de educação em saúde, no momento da 

coleta dos dados. 

Quanto ao grau de escolaridade dos entrevistados, dos 24 profissionais 

entrevistados 14 são de nível superior e 10 de nível médio. Dentre as categorias 

profissionais que constituíram a amostra foram:  

a) De nível superior - médico, enfermeiro e cirurgião-dentista; 

b) De nível médio - técnico de enfermagem, agente comunitário de saúde 

(ACS), auxiliar de consultório dentário (ACD) e Técnico de Higiene Dental 

(THD). 

Torna-se necessário também esclarecer que os Sujeitos Coletivos 

apresentados no quadro 6, significam grupos de Agentes Comunitários de Saúde 

(ACS) entrevistados de forma coletiva. A realização da entrevista coletiva aconteceu 

em dois momentos: na USF Chico Guilherme e na USF Luzia Bessa, situadas na 

Zona Sul e Leste, respectivamente, selecionadas por sorteio, por considerarmos que 

a entrevista coletiva enriqueceria ainda mais os dados do estudo. 

             A escolha da entrevista coletiva ter acontecido com a categoria dos Agentes 

Comunitários de Saúde, ao invés das demais profissões, se justifica devido a equipe 

de Saúde da Família ser composta na sua maioria por eles, de quatro a seis agentes 

comunitários de saúde por equipe. Além de serem moradores e, portanto, 

conviverem com a comunidade na qual trabalham, faz deles, os ACS, sujeitos que 

trazem consigo uma série de contradições. “Ao mesmo tempo, possibilita a 

construção de vínculos, de reorganização do trabalho da equipe de saúde, de 

ampliação do acesso ao serviço e de atuação como facilitador da comunicação entre 

comunidade e profissionais de saúde” (SILVA et al, 2004, p.79). 
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Ainda sobre os profissionais é importante debruçar o olhar quanto ao sexo; 

pois, a presença da mulher é marcante nas equipes da ESF entrevistadas. Foram 20 

do sexo feminino e 04 do sexo masculino. A prevalência dos profissionais do sexo 

feminino foi marcante entre os entrevistados, o que só vem confirmar os estudos de 

Girardi (1999) que informa haver uma crescente tendência dos profissionais do sexo 

feminino em relação aos do sexo masculino atuando na ESF. Aliás, esta é uma 

realidade que historicamente tem marcado o setor da saúde. 

Importa inferir que no Brasil é alto o crescimento do trabalho feminino, onde 

a rotina de atividades dobra, pois as ações realizadas pela mulher são dentro e fora 

do lar. Na historicidade do Brasil, esse crescente índice da atuação feminina resultou 

tanto de necessidades financeiras e oportunidades oferecidas pelo mercado, como 

de transformações demográficas, culturais e sociais a que afetaram as mulheres e 

as famílias. Salientamos que falar sobre o crescimento do profissional feminino na 

área da saúde, impõe o reaquecimento da busca do empoderamento da mulher e o 

sentido do movimento de homens e mulheres em direção à emancipação, legitimado 

por atos e ações concretas. 

O fenômeno da ênfase do sexo feminino nesse estudo ocorre também entre 

os 12 usuários entrevistados, pois apenas um era homem. Este é um fato que pode 

ser analisado à luz da feminilização das unidades de saúde que, segundo Figueiredo 

(2005), historicamente tem sido uma característica marcante nas unidades de saúde 

da família. As mulheres são as que mais procuram as unidades de saúde, seja para 

si própria, seja para os filhos ou companheiros. É relevante afirmar que esse 

fenômeno vem a fortalecer a concepção de feminilização dos cuidados da saúde dos 

integrantes da família.  

Nesta etapa da pesquisa a palavra passa a representar o eixo da análise, e 

nesse sentido, somos levados a refletir sobre o seu significado. Recorremos a 

Hannah Arendt (2005) que ressalta a sua importância, quando nos diz que os 

homens que vivem, se movem e agem neste mundo só podem experimentar o 

significado das coisas por poderem falar e ser inteligíveis entre si e consigo 

mesmos. “É com palavras e atos que nos inserimos no mundo humano” (Id, p. 189). 

Nesse aspecto, numa perspectiva de demarcar o significado do objeto 

investigado adentramos, no capítulo seguinte, na cotidianeidade das práticas 

educativas dialogando com as vozes dos entrevistados, procurando extrair 
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significados, no sentido de saber se as práticas educativas na ESF em Mossoró têm 

contribuído para uma consciência emancipatória, tanto dos profissionais da saúde 

como dos usuários. 
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Foto 4- Atividade Educativa da Enfermeira da Saúde da Família. 

Foto: Acervo da USF Francisco Fernandes da Costa (Chico Porto) – Nova Betânia

Se o determinismo persistir, dificultará sempre o desenvolvimento do

espírito crítico e da criatividade entre aqueles que lutam pelas

transformações na sociedade.

Antônio Gramsci
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4 AS VOZES NO COTIDIANO DAS PRÁTICAS EDUCATIVAS NA 

SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

O fato de todos os conhecimentos encontrarem-se dispersos, 
compartimentados, impede-nos de perceber a realidade 
simultaneamente física, biológica, cultural, psicológica do ser 
humano. 

Edgar Morin 

 

Da epígrafe sobre o pensamento do filósofo do pensamento complexo, 

global, contraditório, mas, humanamente, sensível, impõe dizer que a nossa 

sensibilidade percebe nas vozes dos integrantes da pesquisa de forma limitada, 

mas, capta o essencial para dar significado ao objeto da investigação. 

Cumpre, então, desvendar, através dos assuntos registrados nas falas dos 

entrevistados e no conteúdo das teses dos autores consultados, o significado interior 

das significações, no plano da interpretação, em que, da realidade, emerge o próprio 

significante da Estratégia Saúde da Família, que nesta tese está representado pelas 

ações de educação em saúde, com a participação dos usuários dos serviços. 

Nesse sentido, iniciamos esta seção com as vozes dos profissionais e dos 

usuários, revelando as visões e vivências dos agentes da educação em saúde, 

procurando extrair do material empírico quais os nós e os enredos significativos que 

simbolizam as suas práticas cotidianas. 

Na sequência, a seção delineia dados do material empírico que favoreçam a 

religação dos temas enredados e que possam ser úteis na construção dos 

significados das práticas educativas para a efetividade da Estratégia Saúde da 

Família. 

 

4.1 TECENDO OS FIOS DAS VOZES 

 

As vozes dos profissionais e dos usuários que integraram a pesquisa estão 

expressas em mapas temáticos, cuja denominação de cada mapa foi extraída a 

partir das categorias emergidas dos depoimentos tecidos sobre as questões 

contidas nos roteiros orientadores das entrevistas. 
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Impõe, de antemão esclarecer que esta parte do texto contém diálogos e 

imagens, cartografados a partir das entrevistas e das observações.  

A intenção da observação foi captar o ambiente e adquirir familiaridade com 

as ações dos profissionais, dos usuários, percebendo os valores e significados das 

atividades educativas que circulam no cenário investigado, apreender os pontos 

convergentes e divergentes, os conflitos, os valores e a diversidade de entendimento 

que emergiram nos momentos de interação com os profissionais e os usuários. 

 

 

Foto 5: Momento de interação da pesquisadora com os profissionais e os usuários durante 
atividade na área adscrita da USF Marcos Raimundo Costa – Bairro Belo Horizonte. 
Fonte: Acervo da pesquisadora 

 

A observação do cotidiano das práticas educativas deu-se também através 

da nossa participação, seja antes e/ou durante a realização das entrevistas, em 

algumas etapas de realização das atividades dos profissionais, as quais nos 

propiciaram melhores condições de leitura da realidade, favorecendo a extração dos 

significados das vozes. 
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Nessas ocasiões, seguindo o que orientou Toscano (2009), em sua tese de 

doutorado, falamos, conversamos nos apresentamos, enquanto pesquisadora, 

escutamos depoimentos, reflexões, narrações, palavras, expressões, ideias, 

sentimentos, sempre olhando para os significados transparentes e/ou 

subliminarmente desnudados. Desse modo, as vozes neste estudo significam cada 

uma dessas formas de expressão da linguagem, pressupondo o diálogo entre 

pessoas que, através delas, entre si aprendem e ensinam.   

Sobre o nosso olhar procuramos perceber as possibilidades das ações 

educativas de aspectos de valorização do saber popular e do saber vindo das 

práticas, de valorização da autoconsciência dos próprios usuários e procurando 

extrair significados que denotem o impacto dessas práticas educativas no trabalho 

mais global de assistência à saúde na ESF em Mossoró.  

 

 

Foto 6: Atividade Educativa desenvolvida pela Equipe de Saúde da Família. 
Fonte: Acervo da USF Isabel Bezerra de Araújo - Jucuri.  
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Entendemos que a análise das práticas educativas na Estratégia Saúde da 

Família no município de Mossoró impõe ir ao encontro de fatos e significados que 

antecederam sua construção do itinerário em busca da demarcação (localização) de 

um determinado espaço.  

 

 
 

 

Foto 7 e Foto 8: Atividade de Educação em Saúde desenvolvida pelos Enfermeiros com a 
participação dos alunos na Zona Rural - Jucuri. 
Fonte: Acervo da USF Isabel Bezerra de Araújo - Jucuri.  
  
 

A localização é entendida por Boaventura de Sousa Santos (2002, p.72) 

como o “conjunto de iniciativas que visam criar ou manter espaços de sociabilidade 

de pequena escala, comunitários, assentes em relação face- a face, orientados para 

a auto-sustentabilidade e regidos por lógicas cooperativas e participativas”. O 

espaço local é, portanto, o lócus privilegiado de formação do cidadão. A efetiva 

participação, entendida como processo de tomar parte nas decisões e se 

responsabilizar por elas, elevando o ator à condição de agente de mudança, e a 

comunidade organizada à condição de protagonista do processo de gestão social.  
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Sob a ótica até então exposta e argumentada, desenhamos novos mapas, 

em que cartografamos as vozes sobre as práticas educativas desenvolvidas nas 

USF Irmã Helen; USF Jandira, USF Neuma Vidal, USF Chico Guilherme, USF Seu 

Raimundo, USF Luzia Bessa, USF Gertrudes, USF Maria Virgilia, USF Chica Boa, 

USF Pe Guido, USF Pe. Américo e USF Zefinha, tendo como categorias de análise: 

temas e atividades abordados, participação, dificuldades, potencialidades e 

concepções de educação em saúde.  

Assim sendo, as vozes dos profissionais e usuários foram simbolizados em 

quadros com três colunas e doze linhas.  

Nas colunas estão localizados os nomes das pessoas anônimas, 

simbolizando as unidades Saúde da Família, as experiências dialogadas pelos 

profissionais e usuários.  

Nas linhas estão os títulos de cada temática e a leitura interpretativa da 

pesquisadora, conforme podemos constatar no modelo do mapa temático no quadro 

5, como segue.  

 

Quadro 7 – Modelo do Mapa Temático 

A significação do mapa temático  

Unidades Saúde da Família Profissionais Usuários 

A codificação das USF a partir 

das pessoas anônimas 

Transcrição das Vozes  Transcrição das Vozes 

Tradução da pesquisadora 

Neste espaço, o pesquisador realiza o trabalho de tradução e estabelece as 
conexões teóricas 
FONTE: quadro construído a partir de Toscano, 2008 

 

Assim, criamos diálogos temáticos elaborados a partir das falas dos 

entrevistados, das observações realizadas e das simbologias captadas durante a 

pesquisa de campo, como seguem: 
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Mapa 6 – Cartografia dos temas e atividades gerados das vozes dos 
entrevistados 

 

Vozes e Fios dos Temas e Atividades Educativos 

Unidades Saúde 
da Família 

Profissionais Usuários 

U.S.F. Irmã 
Helen 

Eu faço atividades de educação em 
saúde durante as consultas de 
enfermagem e nos momentos em que os 
usuários estão aguardando atendimento 
dos médicos e do dentista. Assim, oriento 
sobre vários temas, dependendo do caso. 
Oriento no prénatal, quando estou fazendo 
a vacina. (Enfermeiro). 

A gente sempre, na questão da 
prevenção, está fazendo educação em 
saúde. Na minha equipe a gente tem dois 
grupos de hipertensos e diabéticos. 
Geralmente na quarta-feira a tarde a gente 
se reúne. Também faço atividades de 
educação em saúde nas escolas, no grupo 
de idosos e na comunidade em geral, 
durante as visitas domiciliares. (ACS) 

Sempre que 
vou pra unidade 
recebo as 
orientações do 
enfermeiro e 
durante a visita 
do agente de 
saúde na minha 
casa. (Usuário) 

U.S.F. Jandira (...) Aí tanto os enfermeiros, o médico 
também dá orientações, (...) psicólogos de 
fora. Qualquer (...), assim, havendo 
necessidades a gente solicita alguém (...) 
Nós fazemos algumas palestras com grupo 
de Hiperdia, de hipertensos e diabéticos 
que é uma reunião mensal, todo mês a 
gente faz essa reunião. Aí também tem o 
dentista que vai para as escolas. E na 
própria consulta de enfermagem existe a 
educação em saúde, (...)! Principalmente, 
sendo mais trabalhadas as orientações da 
enfermagem. O médico também nas suas 
consultas dá orientações, tanto na hora da 
consulta como também em grupo.  
(Enfermeiro). 

É... atividade de educação em saúde a 
gente faz palestras em colégios, palestras 
para grupos de idosos, para diabéticos, 
dentre outros... Além de educação em 
saúde bucal, que é orientações e 
higienização, escovação, a importância da 
dentição, isso para uma faixa etária mais 
nova, que é o pessoal da creche, até 6 anos 

Nunca me 
convidaram, 
nem nunca 
participei. Só 
venho prá cá 
por causa da 
minha pressão. 
Sou hipertensa. 
(Usuário) 
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(...). Acompanhamos a creche, e depois 
vamos às escolas também, tem eu, tem 
minha auxiliar, e vai normalmente duas, três 
agentes de saúde e agente faz o trabalho, a 
orientação tanto na creche,quanto nos 
colégios, como aqui na unidade.A gente 
pega às vezes, uns grupos aqui mesmo, 
quando é necessário.” “Das duas formas. 
Pode ser individual se for a domicílio, 
especificamente para aquele paciente ou 
então no consultório. Individual se for 
especificamente para, do problema dela. 
Mas se for fora , se for em colégios, em 
creches, em grupos com idosos, 
diabéticos, aí é em forma coletiva. 
(Cirurgião-Dentista) 

U.S.F. Neuma 
Vidal 

Trabalho a parte de prevenção. Por 
exemplo, a questão da dengue, a gente 
sabe que a dengue ano passado em 
Mossoró foi um “negócio brabo”. Com todas 
as campanhas esse ano a gente não sentiu 
tanto peso ainda não, como no ano 
passado, eu acho que isso se dá devido 
aquela comunicação boca a boca, nas 
conversas com o agente comunitário em 
casa, nos trabalhos que são feitos nas 
escolas, ano passado houve até peças, 
pessoas se vestiram de mosquito da 
dengue, foi bem interessante. Assim, existe 
também a educação continuada e que é de 
grande valia para a produção dos serviços e 
também para a comunidade, ela 
proporciona essa facilidade para trabalhar. 
(Enfermeiro) 

Olhe assim, a gente teve a semana da 
mulher, e a gente tem um horário destinado 
só para conversar sobre a questão da 
gravidez na adolescência, a questão da 
sexualidade, também palestras com outras 
pessoas sobre violência. Quando tem um 
evento a gente tenta fazer uma coisa 
direcionada a isso, por exemplo, a gente 
tem um roteiro, semana do idoso, a gente 
tenta direcionar sempre para eles, temos 
também o dia nacional de combate ao 
fumo, a gente ver alguma coisa direcionada 
a isso, sobre a questão de grupos de 
gestante, grupos de idoso, é feito todo uma 
orientação sobre alimentação, temos essa 

Muitas 
conversas, 
brincadeiras 
que fazem 
agente rir, eu 
gosto muito de 
falar, de 
participar, 
quando eu 
quero alguma 
coisa eu digo, 
espere deixem 
eu falar agora. 
Nas reuniões 
eles falam sobre 
alimentação, 
perder peso, 
tanto que eu 
perdi 14 quilos 
com a dieta. A 
última reunião 
foi muito boa, 
eu gostei 
bastante. 
(Usuário) 
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preocupação. O próximo vamos falar da 
higiene bucal, com o dentista... é bem 
interessante. Vamos fazer também a 
semana do homem, em agosto que tem o 
dia dos pais, vamos fazer uma 
programação para a semana inteira, vamos 
tentar trazer a questão do câncer da 
próstata. É difícil, pois os homens procuram 
menos as unidades, mas vamos tentar 
trazer eles. Por exemplo: dengue, 
Campanha intensiva casa a casa, 
Vacinação, Palestras com idosos e 
Gestantes, os direitos da criança e do 
adolescente. (ACS) 

U.S.F. Chico 
Guilherme 

As atividades são desenvolvidas de 
forma coletiva, porém há maior empenho 
dos Agentes Comunitários de Saúde e 
Enfermeiros; Há grande participação da 
população em algumas reuniões; Trabalha-
se em cima das necessidades da 
população; Faz a reunião e pede sugestões 
para a próxima reunião. Geralmente as 
gestantes pedem temas. E no HiperDia 
não se aborda só a doença. (Enfermeiro) 

O trabalho é desenvolvido através de 
panfletos, peças, desenhos, palestras e 
filmes; Quando é palestra trabalha sala por 
sala, dando escovas de dente e creme 
dental duas vezes ao ano fazendo a 
escovação supervisionada; O planejamento 
é feito no início do ano por equipe; As ações 
são desenvolvidas no máximo de 3 em 3 
meses; Toda quarta a tarde o atendimento é 
reservado só para as crianças e os pais; 
Existe também um dia exclusivo para 
idosos e gestantes; O dentista está 
sempre muito presente nas ações. (Sujeitos 
coletivos ACS)  

As atividades 
são 
desenvolvidas 
pelo médico e 
pela enfermeira; 
orienta na hora 
da consulta. 
Falam como 
devo controlar 
minha 
hipertensão. A 
orientação é só 
na Unidade, no 
consultório. As 
atividades são 
desenvolvidas 
de forma 
individual. 
(Usuário) 

 

U.S.F. Seu 
Raimundo 

A gente tem um grupo de idosos falando 
sobre a alimentação deles, atividade 
física, a gente se reúne uma vez por 
semana com eles e envolve não só idosos, 
têm pessoas de outras idades que gosta de 
trabalho, só que o foco maior são para os 
hipertensos e diabéticos, a gente trabalha 
a educação deles, a alimentação, atividade 
física, aí vai a médica, a auxiliar, o 
enfermeiro, a dentista e os agentes de 
saúde. Então toda semana um é 

Às vezes o 
agente e o 
enfermeiro 
visitam nossa 
casa e dá 
orientações 
sobre diabetes 
e hipertensão. 
(Usuário). 
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responsável pela palestra daquele dia e 
assim a gente vai aprimorando, a gente vai 
levando novidade para eles, conhecimento, 
a gente leva especialista, psicólogos para 
falar sobre a terceira idade e outras 
pessoas de outras áreas para tirar as 
dúvidas deles. (Enfermeiro) 

Na perspectiva de realizar articulação 
das ações de educação com outros setores 
da comunidade trabalhamos temas como: 
higiene corporal, bucal; e 
relacionamento familiar. (ACS)  

U.S.F. Luzia 
Bessa 

Participo do planejamento, da execução 
e avaliação das campanhas de vacina, 
prevenção do câncer cérvico-uterino, 
câncer de mama, AIDS, sexualidade e 
drogas com os adolescentes. (Enfermeiro) 

Cada equipe realiza suas atividades de 
acordo com as necessidades: campanha de 
vacinas, campanha de prevenção da AIDS, 
dengue. As atividades são de 
acompanhamento aos hipertensos, são bem 
30, temos reunião mensal com os 
hipertensos. Realizamos ação educativa 
com os idosos e com os adolescentes sobre 
temas como: a fase da vida na qual se 
encontram. (Sujeitos Coletivos ACS) 

Todos os 
meses eu 
recebo a visita 
do agente de 
saúde na minha 
casa e fala 
sobre o 
tratamento da 
água, o lixo e a 
vacina. 
(Usuário) 

U.S.F. Gertrudes Faço o meu trabalho em si pautado na 
educação em saúde. Faço CeD, hiperdia, 
teste de sensibilidade, visita domiciliar, 
calçada amiga, supervisão: setores, 
agentes de saúde, auxiliares, planejar, 
Educação continuada, educação em saúde 
etc. Oriento nos momentos de consulta 
individual e nos grupos existentes na área 
(02 grupos de idosos, adolescentes). 
(Enfermeiro)  

As atividades que desenvolvo são 
voltadas para os programas do Ministério 
da Saúde. Campanhas educativas 
voltadas para as necessidades da 
comunidade; drogados, hipertensos, 
diabéticos e problemas familiares. (ACS) 

Acontecem 
muitas 
atividades nas 
nossas 
calçadas e 
discutem alguns 
temas sobre 
saúde. A gente 
aproveita para 
tirar dúvidas. 
São reuniões 
rápidas. 
(Usuário) 

U.S.F. Maria 
Virgília 

Na sala de espera, nas rodas de 
conversa, palestra, reuniões, formação 
de grupos, tudo isso eu acho que abrange 
essa parte de educação em saúde. Nas 

Só sei das 
consultas e de 
alguma reunião 
do grupo de 



175 

 

escolas, tem várias formas que a gente 
pode tentar trabalhar, várias portas de 
entradas. (Enfermeiro)  

A gente não aborda só a doença. 
Falamos sobre tuberculose, hanseníase e 
o meio ambiente. quinta-feira passada eu 
fui com a enfermeira dar palestra educativa 
sobre sexualidade junto a 40 adolescentes 
na área. (ACS) 

diabetes. 
(Usuário) 

U.S.F. Chica Boa Não há definição de temas. Os temas 
são escolhidos de acordo com as 
necessidades de saúde enfrentadas. A 
população faz perguntas para tirar dúvidas, 
etc.. Ocorre mais em palestras e debates. 
Por exemplo, ontem mesmo eu falei sobre 
alimentação e Higiene bucal para um 
grupo de idosos. (Cirurgião-Dentista)  

Atendo com a dentista todos os dias; 
mas, é horário corrido. A gente sempre 
programa fazer educação em saúde, mas 
nunca deu certo. Assim que eu entrei, eu 
era bem interessada ia para a comunidade 
junto com a equipe, mas não tinha espaço 
no carro, nem para mim nem para a 
dentista. Fui me acomodando a ficar no 
consultório com a dentista. (ACD). 

O agente de 
saúde vem toda 
semana na 
minha casa e 
informa e pede 
notícias sobre o 
que é que a 
gente está 
precisando. 
(Usuário) 

U.S.F. Padre 
Guido 

As ações de educação em saúde 
acontecem nas reuniões de pais e mestres 
com palestras; sobre o incentivo à 
vacinação; palestras com as mães sobre 
amamentação, prevenção de câncer de 
mama, etc. (Enfermeiro) 

A educação em saúde é rotina, fazemos 
dentro da comunidade, fazemos nas 
creches, nas escolas, nas calçadas, nas 
ruas, sempre estamos trabalhando ações 
de educação em saúde.e se acontecer um 
surto de alguma doença, estamos lá, 
procurando esclarecer a comunidade da 
melhor maneira possível. (ACS) 

Não sei. 
Quero saber é 
da consulta 
que preciso, do 
dentista, dos 
remédios e 
exames que 
espero há dias. 
(Usuário) 

U.S.F. Padre 
Américo 

Toda semana a dentista faz uma ação na 
área. As terças-feiras de manhã, 
geralmente, têm aplicação de flúor, distribui 
materiais explicativos, nas escolas, nas 
creches, porque além da nossa área a 
agente pega uma parte do bairro que é 
grande e não tem cobertura do PSF. Aqui 

Sempre que 
sou convocado 
vou assistir. 
Participo de 
tudo que 
acontece no 
grupo de idoso. 
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mesmo só tem uma escola de 1°grau, então 
temos que ir também para as escolas do 
bairro. Fazemos também ação na 
microárea, porque tem gente que não 
estuda aqui, estuda no colégio particular, 
então a gente marca por micro área. Duas 
vezes por mês, vai um de nós da equipe 
(enfermeiro, médico ou eu) para a “casa da 
gente”, onde tem o grupo de idosos 
(quartas à tarde). O assunto é determinado 
por eles já tem uma programação da ação 
social e ás vezes alguma coisa que está em 
evidência na comunidade à gente leva lá. 
De 15 em 15 dias, estávamos saindo para 
uma ação nas microáreas de cada agente 
de saúde. Na maioria delas, o assunto foi 
Hipertensão, Diabetes, olhava o cartão de 
vacina. Levava o aparelho de pressão, dava 
algumas orientações. Semana passada 
estava marcada outra ação com a temática 
do lixo, mas ainda não deu para realizar. 
Geralmente, acontece às sextas- feiras pela 
manhã. (Enfermeiro) 

Nós, do posto, fazemos educação em 
saúde nas creches. Existe uma parceria do 
posto de saúde, desenvolvendo ações de 
Educação em saúde nas creches 
especialmente as questões de saúde 
bucal. O tema parte da necessidade 
vivenciada no momento, como foi o caso de 
um projeto desenvolvido no ano passado 
chamado Alimentação saudável, pois os 
alunos estavam consumindo alimentos sem 
muito valor nutritivo (chilitos, biscoitos); 
Como também um projeto de reciclagem, 
pelo fato dessa mesma alimentação, 
produzir uma quantidade enorme de lixo. 
Tentando conscientizar as crianças que 
muitos do que eles consumiam podiam ser 
reciclado. (Técnico de Enfermagem)  

Assisto as 
palestras sobre 
o estatuto do 
idoso, a 
alimentação e 
as brincadeiras. 
(Usuário) 

U.S.F. Zefinha Os temas são escolhidos de acordo 
como o que está acontecendo no mundo e 
na comunidade (família, saúde, dengue). 
Costumo falar sobre vários temas; o 
Estatuto do Idoso, por exemplo, foi o tema 
que dei na semana passada, porque a 
comunidade pediu. (Enfermeiro) 

 A gente tentou implantar várias vezes 
para dar palestra, utilizamos a igreja 

São vários os 
assuntos 
tratados nas 
reuniões: dieta, 
exercícios 
físicos, saúde 
e lazer. 
(Usuário) 
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pegava um tema chocante, menopausa, 
por exemplo, DST/AIDS. Na localidade do 
Cabelo de Negro, utilizamos a igreja, 
chegando lá, estão todos sentados nos 
esperando. Gosto deste lado, de palestras 
que mexa muito com a auto-estima de cada 
um, que sacuda cada um, cada um se sinta 
gente ali, que a vida é muito boa, que o 
amadurecimento deriva das experiências de 
vida, gosto de temas de surpresa, que não 
estão agendados. (Médico) 

Tradução da Pesquisadora 

A realidade apreendida que pode ser interpretada através das vozes dos 

usuários e dos profissionais (enfermeiro, ACS, ACD, dentista, técnico em 

enfermagem, assistente social e médico) neste mapa temático diz respeito aos 

temas e as atividades da Educação em Saúde. Chamamos a atenção para o 

significado que é dado aos temas e as atividades interligadas no contexto das 

Unidades de Saúde da Família para favorecer a produção dialógica das 

informações, em que ambos, usuários e profissionais constroem experiências a 

partir de saberes coletivamente produzidos. Nesse ínterim, devem ser respeitadas 

a natureza cultural e política de ambos espaços, que, parafraseando Arendt, 

(1990), é o mundo coletivo de ambos, com suas especificidades, convergências e 

divergências. O papel do profissional, nesse caso, não é dizer como fazer para 

prevenir a doença, mas, o de ajudar ao usuário a encontrar práticas alternativas de 

promoção da saúde; mas, que ambos, usuários e profissionais, são co-

responsáveis. 

Sob essa ótica, a Educação em Saúde, para ser tida como uma prática 

dialógica que visa a autonomia e a responsabilidade dos indivíduos, necessita 

trabalhar os temas, as atividades e as questões da saúde a partir dos interesses e 

visão de mundo dos grupos envolvidos; promover uma relação de diálogo e de 

escuta; problematizar a realidade local; estimular a prática metodológica dialética; 

promover processos de desconstrução de conceitos, valores e posturas, como 

mais necessários que o de construção, usando múltiplas linguagens. A adoção 

desses princípios implica construir um diálogo com diferentes áreas do 

conhecimento e o próprio saber popular, tal como aquela proposta por Morin 

(2001, 2007, 2010), quando nos incita a religar os saberes e atribuir-lhes sentidos. 
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A atribuição de novos sentidos aos conhecimentos, a consciência do 

inacabamento do saber, que se processa numa relação de abertura ao diálogo, no 

exercício da curiosidade, na reflexão e na crítica aos conhecimentos dialogados 

entre profissionais e usuários com todos os seus equipamentos sociais. 

Ao traduzirmos os fios das vozes dos profissionais e dos usuários chama-

nos a atenção da predominância de palestras e orientação como atividades e os 

programas ministeriais como foco dos temas abordados, ambos transversalizados 

por mensagens em torno dos temas de prevenção de doenças endêmicas e 

epidêmicas, de caráter campanhistas; e, raramente, de promoção da saúde. 

Senão, vejamos alguns dos eixos temáticos apreendidos das vozes dos 

profissionais e dos usuários interligados às Unidades Saúde da Família: 

imunização, puericultura, tuberculose, diabéticos, hipertensão, gestante, prática de 

higienização e escovação, terceira idade e o estatuto, menopausa, DST/AIDS, 

família, dengue, lixo, saúde bucal, aleitamento, câncer, entre outros. 

Quanto às atividades desenvolvidas com a comunidade, os sujeitos 

entrevistados informam que realizam reuniões com grupos de usuários e 

moradores em geral, para tratar de temas de saúde e outros ligados à dinâmica 

das atividades da Estratégia Saúde da Família. São as seguintes atividades 

destacadas: palestras educativas, panfletos, peças, desenhos, filmes, oficinas, 

dinâmicas com os adolescentes, visitas domiciliares, aferição de pressão, oficina 

de entretenimento, fantoches que denotam atividades individuais e coletivas. 

Chamamos a atenção para o fato de que as práticas educativas em saúde 

em consonância com os princípios dialógicos trazem possibilidades para que a 

ESF esteja aberta a novas práticas e novos saberes.  

Os aspectos sinalizados nas vozes dos atores da pesquisa remetem a 

necessidade de se estabelecer no cotidiano das práticas educativas em saúde 

novos temas que tenham como prioridade o diálogo como essencial à construção 

do pensamento crítico e dialógico, que segundo Freire (1987) se processa no 

encontro dos homens com o mundo, pronunciando, denunciando, problematizando 

e propondo uma ação mediada pela palavra na relação com outros homens.  

Sobre as palavras dos usuários, as orientações, conversas, brincadeiras, 

reuniões, palestras e exercícios físicos representam as atividades que os 
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profissionais utilizam para falar sobre as medidas a serem adotadas para que as 

doenças sejam prevenidas. Fundamentando-nos em Arendt, (1990), denotam-se 

nesse discurso que há uma pretensa postura impositiva das equipes da ESF em 

definir, ao seu modo, como os usuários devem construir o seu mundo. 

 

 

 

Mapa 7 – Cartografia da Participação Segundo as vozes dos entrevistados 
 

Vozes e Fios da Participação 

Unidades Saúde 
da Família 

Profissionais Usuários 

U.S.F. Irmã 
Helen 

O importante é que a comunidade 
entenda da importância da participação 
deles. Quando eu vou ministrar palestras 
eu sempre reforço a importância da 
participação deles, eu sempre digo que 
isso é o que favorece o vínculo; Através 
desse vínculo, vem a confiança, eles 
confiam no profissional e tem mais 
abertura. (Enfermeiro) 

As mães participam das atividades 
sempre que convocadas. As crianças das 
escolas e da creche, assim como os 
idosos são bem participativos e dão 
sugestões para os temas e as atividades 
da educação em saúde. (ACS) 

São muitas as 
atividades que 
participo. Meus 
netos e minha 
nora também 
participam. Gosto 
muito das 
palestras e dos 
exercícios 
físicos que 
promovem. 
(Usuário) 

U.S.F. Jandira Assim, todo mundo participa. Quando 
eu vou fazer, vai o agente de saúde, vai o 
médico, vai o técnico de enfermagem. 
(Enfermeiro) 

As atividades educativas acontecem de 
forma coletiva e individual. O dentista vai 
mais sozinho; às vezes levo a minha 
atendente. Aí quando vai a equipe, vai a 
enfermeira, o médico. Havendo a 
necessidade o médico vai sozinho. 
(Cirurgião-Dentista) 

Não sei dizer. 
(usuário) 

U.S.F. Neuma 
Vidal 

Sim, são planejadas, aqui com relação 
ao trabalho coletivo, a gente trabalha 
muito em parceria com o serviço social, 
temos uma parceria boa, o pessoal de 
medicina assim, se você chamar eles vêm, 

Adoro 
participar de 
todas as 
atividades. As 
atividades do 
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mais não é uma coisa direta, mas também 
participa, não tanto como a gente queria 
(...). (Enfermeiro) 

Não é só na unidade não; mas também 
no conselho comunitário, nas escolas, na 
igreja. Nunca fizemos alguma coisa, no 
período que estou aqui, assim a gente 
utiliza muito a unidade, pois temos  um 
espaço que dá para realizar essas 
atividades. (ACS) 

grupo são boas. 
(Usuário) 

U.S.F. Chico 
Guilherme 

A participação entre os profissionais e 
a comunidade é boa. Porém, por estar 
havendo uma marcante desintegração 
entre os profissionais e a gerência, as 
atividades estão ficando prejudicadas. Nas 
atividades há presença, de grande parte 
dos jovens, os quais são muito vulneráveis 
devido ao aumento de uso de drogas no 
bairro. (Enfermeiro) 

Os idosos é o grupo mais participante. 
Além de se integrarem nas atividades 
eles dão sugestões e avaliam as 
atividades que são realizadas. (Sujeitos 
coletivos ACS)  

Acho que é 
importante a 
gente participar 
porque se a 
pessoa não fizer 
tudo que o 
médico manda 
fazer, não 
melhora. 
(Usuário) 

U.S.F. Seu 
Raimundo 

Eu acredito que as pessoas aprendem 
a participar quando acreditam que fazem 
parte do processo de saúde e quando se 
identificam e acreditam na equipe. Então, 
eles criam vínculos. A identificação 
cultural promove o comprometimento da 
população. Valoriza o saber popular. 
(Enfermeiro) 

Há muito interesse dos idosos, das 
mães e dos jovens nas atividades de 
educação em saúde. Principalmente 
quando colocamos brindes para serem 
distribuídos durante as atividades. Mas 
mesmo assim, a gente sabe que tem uma 
resistência em relação a isso. (ACS)  

Eu sempre 
participo de 
tudo que é 
promovido pela 
equipe do PSF. 
(Usuário) 

U.S.F Luzia 
Bessa 

Nós, enfermeiros e o assistente social 
são os que mais se engajam nas 
atividades. A população pouco participa 
das atividades. É mais interessada de 
participar quando a gente vai na “casa da 
gente. (Enfermeiro) 

Eu não vejo a comunidade muito 
interessada. Tem alguns que criticam 

Tenho 
interesse, sim; 
mas não tenho 
tempo. Os 
horários não 
batem com os 
meus. Já 
participei de 
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muito, quando a gente quer levar para 
uma reunião na igreja para falar sobre o 
posto de saúde. Eu acho que para termos 
estímulos precisamos da equipe inteira. A 
gente vai mais a eles do que eles a gente. 
Agora pra gente ir a eles tem que ter 
conquista, tem que ter alguma coisa em 
troca pra eles, porque não se conquista só 
com palavras. (Sujeitos Coletivos ACS) 

algumas 
atividades. 
(Usuário) 

U.S.F. Gertrudes A comunidade geralmente não participa 
muito, mas ultimamente está um pouco 
mais interessada em saber sobre as 
atividades de motivação, a Calçada Amiga, 
quando fazemos encontros mensais no 
grupo de idosos. Outra atividade de 
grande participação é quando 
convocamos as mães e as crianças da 
creche. (Enfermeiro) 

A comunidade participa bem. A 
maioria das atividades é nas calçadas 
dos comunitários mesmo, mas também 
tem no salão da igreja e no centro 
comunitário porque na unidade não tem 
espaço. O desenvolvimento das práticas 
se dá primeiramente a partir da 
mobilização do pessoal da área. (ACS) 

As atividades 
são voltadas para 
Idosos, não 
existindo para 
outras categorias 
de pessoas, com: 
as prostitutas, 
jovens e 
drogados. 
(Usuário) 

U.S.F. Maria 
Virgília 

A gente trabalha muito em parceria com 
o serviço social. Mas, o médico e o 
dentista nem sempre participam; só se a 
gente chamar. (Enfermeiro) 

A comunidade é bem participativa. 
Tem o conselho comunitário, as escolas, a 
igreja, para a gente trabalhar. (ACS) 

Não tenho 
muito tempo. Mas 
gosto de 
participar. 
(Usuário) 

U.S.F. Chica Boa Já muito me integrei nas atividades da 
equipe. Hoje tô bem desmotivada. (...) 
Aqui a demanda é maior e não tem como 
tirar horas de trabalho do atendimento 
para ir fazer a educação em saúde. 
(Dentista) 

Participo das atividades de maneira 
integrada com a dentista da minha equipe. 
Não há participação de demais 
profissionais nas nossas atividades. (ACD) 

Sempre que 
posso participo. 
Meu filho 
participa de todas 
as atividades. 
(Usuário) 

U.S.F. Padre 
Guido 

Apesar de termos o espaço para as 
reuniões, a realização das ações, a 
população não participa, apenas em 
raras exceções. (Enfermeiro)  

Minha casa é 
muito distante do 
posto. Só estou 
aqui porque 
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(...) a gente aproveita o horário onde 
estão todos esperando a ficha, das 
pessoas que estão ali sentados. Alguém 
sempre começa informar sobre alguma 
coisa. Quinta-feira e sexta-feira 
trabalhamos diretamente na 
comunidade. Trabalhamos com os 
idosos, hipertensos, diabéticos, com mais 
de 60 anos, vamos atender lá devido a 
distância, para ser mais cômodo para eles, 
sempre antes das consultas tem palestras. 
As outras duas quintas ficam para os 
hipertensos e diabéticos com menos de 60 
anos. (ACS) 

precisei vir pegar 
meu remédio. 
(Usuário) 

U.S.F. Padre 
Américo 

(...) a gente faz reunião com a equipe, 
desde que foi feito o PSF, onde o agente 
comunitário coloca as necessidades, etc. 
O médico não participa. (...) A dentista 
participa; também participam alguns 
funcionários e sempre ocorre nas sextas-
feiras à tarde. Ás vezes, quando o pessoal 
está com dúvidas a gente traz algum 
convidado para a reunião. (Enfermeiro) 

Os pais são comunicados sobre os 
eventos, mas não participam. Estamos 
sempre abertos à participação de 
voluntários, como foi o caso de alunas, 
que desenvolveram a educação em saúde 
com vista na higiene bucal. Os professores 
também realizam educação em saúde com 
vista na higiene do corpo. (Técnico de 
enfermagem) 

Toda semana 
participo de 
atividades na 
“casa da 
agente” com os 
enfermeiros, 
agentes de 
saúde, assistente 
social. Elas 
sempre realizam 
atividades de 
dança e 
trabalham temas 
também 
escolhidos por 
nós. Gosto 
muito. (Usuário) 

U.S.F. Zefinha Existe uma discussão do que vai ser 
feito durante o mês. O que está precisando 
fazer, quem está mais relapso. No dia a 
dia, no corre corre, a gente vai deixando 
de lado essa questão do grupo. (...) aquela 
reunião que é para ser feita 
trimestralmente com a comunidade para 
saber se ela está satisfeita, o que a 
comunidade acha. (...) Essa reunião só foi 
realizada no início, quando foi para a 
formação de uma nova equipe. Aqui são 
duas equipes. (Enfermeiro) 

(...) Eu trabalhei em outra equipe em 
Mossoró, e a gente colocava como 
estratégia a participação e eu cheguei com 
essa ideia que a participação da 

 Sempre que 
sou chamado 
participo de 
todas as 
atividades do 
posto.  (Usuário) 
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comunidade seria muito importante. O que 
eu acho é que daí pra cá não houve um 
chamamento da comunidade pra 
participação dessas reuniões conosco. 
Mas eu trabalhei no CAIC, e lá a 
comunidade era convocada para participar 
das reuniões e digo que era importante, 
belíssimo!. Porque a participação se eu 
não me engano, cada um serve como 
multiplicador. A comunidade toda não 
poderia estar presente lá, alguém de cada 
micro-área, e aqui trazendo um agente 
comunitário, 2 ou 3 comunitários de cada 
micro-área, para que cada um sinta, diga e 
fale e traga a voz dos outros, dos demais 
da comunidade. (Médico) 

Tradução da Pesquisadora 

A base de sustentação teórica deste mapa temático é a Educação em 

Saúde como prática na qual existe a participação ativa dos usuários enquanto 

seres coletivos, a comunidade. É preciso também repensar a Educação em Saúde 

na perspectiva da participação social, compreendendo que as verdadeiras práticas 

educativas somente têm lugar entre sujeitos sociais e, desse modo, deve estar 

presente nos processos de educação permanente para o controle social, de 

mobilização em defesa do SUS. 

Nesse estudo defendemos a proposição de práticas educativas sensíveis 

à necessidade do indivíduo. Insere-se no discurso emergente da Educação em 

Saúde às quais se destinam a conhecer as ações de saúde, incluindo crenças, 

hábitos e papéis, dos usuários das áreas adscritas e as condições em que vivem.  

As vozes dos entrevistados, em consonância com algumas observações 

de campo, podem ser reveladoras em relação ao processo de trabalho das 

equipes de saúde. Com relação à participação dos profissionais no planejamento, 

execução e avaliação das atividades de Educação em Saúde é evidente que os 

médicos quase sempre não se integram no processo das ações como um todo, 

sendo um elemento distante das práticas educativas. Sua presença é 

frequentemente restrita ao âmbito dos consultórios, no interior das unidades, com 

forte envolvimento nas ações curativas.  

Sobre as vozes dos usuários é notório o reconhecimento da importância e 
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a aceitação das atividades, mesmo referindo que nem todos participam das 

atividades. 

Mas, mesmo reconhecendo que nem todos os membros da equipe Saúde 

da Família, bem como os comunitários, participam das atividades, o entendimento 

dos profissionais é de que toda a programação de Educação em Saúde deve 

envolver todos os interessados nas atividades de caráter coletivo, em que usuários 

e profissionais atuem como iguais, ainda que com papéis diferenciados na 

sustentabilidade e efetividade das práticas de saúde.  

Os espaços de equipamentos sociais onde se dão as atividades de 

educação em saúde citados pelos integrantes da pesquisa foram: Igrejas, 

Conselhos Comunitário, Creches, Escolas, CRAS, Unidade de Pronto-

Atendimento, Centro de Saúde, Alcoólatras Anônimo, Lanchonetes, 

Supermercados, Praça, o que denota certo nível de organização social e 

comunitária. 

Ao fundamentarmos nosso entendimento em Lévy et al (1996) e Battestin 

(2009) podemos afirmar que o interesse dos comunitários e dos profissionais em 

participar dessa ou daquela atividade está relacionado com a concepção da 

participação adotada por estes. Por sua vez, tem relação com os interesses 

econômicos e culturais dos agentes envolvidos, voltando-se diretamente às 

peculiaridades e necessidades individuais e coletivas do grupo social, mas, 

também, com a maneira como as práticas acontecem. 

Em conclusão, poder-se-ia dizer que a participação da comunidade e a 

auto-responsabilização carecem de uma agenda política, no sentido de romper 

com as amarras do biologicismo, presente nas vozes de alguns entrevistados.  

 

 

Mapa 8 – Cartografia das dificuldades segundo as vozes dos entrevistados 
 

Vozes e Fios das Dificuldades  

Unidades Saúde 
da Família 

Profissionais Usuários 

U.S.F. Irmã 
Helen 

A gente se prende muito à unidade de 
saúde, aos atendimentos. A gente não faz 
na unidade muitas ações de educação em 
saúde porque a área de cobertura da 

Minha casa é 
muito distante 
da área. 
Quando preciso 
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equipe é muito grande e distante da 
unidade. Eles reclamam, aí nem adianta 
fazer aqui. (Enfermeiro) 

Nem todos os integrantes da equipe 
participam das atividades de educação em 
saúde. A gente tem uma dentista que 
participa bastante. Os médicos não 
participam não, já chegou aí uma só vez. A 
comunidade gosta. (ACS) 

do atendimento 
o médico da 
minha área tem 
faltado. Mesmo 
tendo o médico 
da outra equipe 
ele não atende, 
porque já tem 
sido distribuído 
o número de 
fichas da área 
dele e não 
atende pessoas 
de outras áreas, 
mesmo que 
sejam da 
mesma unidade 
de saúde. 
(Usuário) 

U.S.F. Jandira As dificuldades é o tempo, porque você é 
responsável por vários programas todo 
dia, aí se você sair pra fazer outra coisa, vai 
ficar uma coisa descoberta. Assim, sempre 
tem um dia que é demanda livre e demanda 
livre não é uma coisa programada; aí você 
pode ir (...). Também tem a resistência da 
população, que normalmente não dá 
ouvidos para o que você vai dizer, eles são 
muito resistentes à educação em saúde, à 
palestras, essas coisas(...). Se a população 
fosse interessada você se estimularia para 
fazer aquilo por mais que a pessoa não 
tenha tempo, era um estímulo saber que a 
população queria que você fosse, queria lhe 
ouvir. (Enfermeiro) 

Dificuldade de locomoção da equipe, 
de aceitação por parte da população. Em 
alguns aspectos, às vezes eles são bem 
resistentes na educação. Não concordam, 
acham que é besteira, preferem um 
tratamento mais curativo, mais com 
remédio, em vez de ser aquela coisa 
preventiva. Preferem curar do que prevenir, 
a verdade é essa. Mas a gente está na 
briga aqui, na luta para prevenir, para evitar 
a cura depois, ao invés de curar, prevenir. 
(Cirurgião-Dentista) 

Sou 
analfabeta e 
não tenho 
tempo de vir 
para a unidade. 
(Usuário) 

U.S.F. Neuma 
Vidal 

Dificuldade a gente tem sim, quando a 
gente quer desenvolver alguma atividade, e 

A dificuldade 
para 
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temos que realizar com recursos próprios, 
da gente mesmo; recursos financeiros, por 
exemplo, teve o São João e a gente teve 
que fazer um balaio, cada um juntou uma 
coisa. Mas assim, são dificuldades próprias, 
temos algumas parcerias que quando a 
gente liga sempre conseguimos alguma 
coisa. Outra questão, por exemplo, é 
quando precisamos fazer uma limpeza na 
área, é muito complicado trabalhar a 
intersetorialidade, mas assim, a gente faz 
algumas parcerias, já trabalhamos com 
várias escolas, um dia fomos ao Colégio  
Diocesano ministrar uma palestra sobre 
saúde reprodutiva, também tem proposta de 
ir em outro colégio. Também já trabalhamos 
educação em saúde direcionada para os 
adolescentes, foi bem interessante, a gente 
começou desde o início, no desabrochar do 
corpo, todos os métodos contraceptivos, foi 
bem interessante. (Enfermeiro) 

Dificuldade tem muitas. Na minha visão o 
maior complicador do nosso trabalho é a 
falta de engajamento de todos os 
profissionais nas questões de educação 
em saúde. (ACS) 

atendimento 
médico, devido 
as precárias 
condições de 
acesso da 
unidade. 
(usuário) 

U.S.F. Chico 
Guilherme 

O planejamento é feito de maneira 
igual e geral para o bairro, dificilmente se 
olha os determinantes sociais, culturais das 
pessoas. Olha os aspectos clínicos, 
biológicos, pois a equipe é pequena, não 
dá conta da população e a própria 
população tem um olhar muito clínico. O 
trabalho em equipe é muito difícil. O que 
dificulta as ações é a comunidade não ser 
bem receptiva pra educação em saúde... 
O grupo de Hiperdia tem 25-30 que vem 
mensalmente sabe... Aqui tem muitos 
idosos. Você tem que fazer um atrativo para 
as reuniões. Então acho que eles vêm mais 
porque no final do ano sempre tem um 
passeio... Ou vão para praia... O ano 
passado foi um almoço lá no Sindicato dos 
Bancários, aí eles sempre vêm mais nesse 
sentido. Assim, eles prestam atenção no 
que a gente conversa... São participativos; 
Mas tem muito Hiperdia aqui e eu acho que 
são poucos os que participam em relação a 
quantidade de hipertensos. Para eles virem 

A 
comunidade 
pede 
informações, 
mas não dá 
sugestões de 
temas a ser 
trabalhado. 
(Usuário) 
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aqui na unidade assistir uma palestra, eles 
não são tão receptíveis não. Agora quando 
você vai para micro-área é diferente, porque 
assim, da minha área tem 6 que participam 
do Hiperdia daqui, mas quando é da micro-
área dá uns 20 em cada; assim é mais 
produtivo. Eles querem fazer consulta 
mesmo, a maioria. Tentei implantar um 
trabalho com as gestantes para formar um 
grupo ... Consegui fazer só duas reuniões e 
mesmo assim eu pegava as gestantes que 
estavam aqui e, assim, as meninas só as 
preparavam se elas assistissem a reunião, 
porque tinha umas que não queriam nem 
vir. Para elas virem mesmo só para 
reunião... E é uma coisa que é tão 
importante... Mas elas não querem. 
(Enfermeiro)   

Muitas vezes nós queremos fazer a 
ação, mas não tem como, por causa da 
ausência dos médicos, falta de 
comunicação com a Secretaria Municipal 
de Saúde; não-aceitação das ações dos 
Agentes Comunitários de Saúde para 
interagir com a UBSF; Às vezes somos mal 
interpretados quando vamos falar pela 
comunidade. A própria Unidade interpreta 
mal, dizendo que os ACS são contra as 
ações da unidade. (Sujeitos coletivos ACS) 

U.S.F. Seu 
Raimundo 

Às vezes a gente tem um pouco de 
dificuldade porque as crianças estão na 
escola; então a gente vai nas escolas fazer 
esse trabalho educativo nos dois horários. E 
já temos dois horários fazendo outras 
atividades. Fora esse trabalho que 
fazemos na área temos também o trabalho 
com os diabéticos e os hipertensos, Nas 
escolas a gente leva a dentista para fazer 
trabalho com os alunos. É boa a aceitação 
dos comunitários e da população. Eles 
dizem como querem, como fica melhor para 
eles. (Enfermeiro) 

Temos muitas. Existem ocasiões em que 
chegamos a uma família que não tem como 
a gente ajudar porque envolve o dinheiro. 
Tudo envolve a parte social; quando você 
chega na família existem vários problemas, 
e tudo que podemos fazer é trazer 
informação. Existem muitas famílias 

Sempre 
procuro o posto 
para buscar 
atendimento. 
Mas, não 
participo das 
atividades da 
educação, 
porque tenho 
outras coisas 
para fazer. 
(Usuário) 
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desestruturadas, usuários de drogas, 
deficiências mentais e vários outros casos 
clínicos. Não tem como lhe relatar. Quando 
a gente dá de cara com esse tipo de coisa 
procuramos também trabalhar a questão 
espiritual. Outra dificuldade, também é que 
muitos deles tem resistência em receber a 
gente, e não entende a importância do 
trabalho desenvolvido pelo agente de 
saúde. (ACS)  

U.S.F. Luzia 
Bessa 

Predomínio de um modelo de atenção 
curativista, biologista ilustrado, por 
exemplo, no modo como se faz educação 
em Saúde (de forma pontual, centrada em 
patologias e sem a participação do usuário 
nas decisões); Há deficiência no que 
tange a participação popular nesse 
serviço de saúde, uma vez que as ações 
executadas não vislumbram as reais 
necessidades da população. Um agravante 
diz respeito a existência de duas áreas 
descobertas dentro do território de 
abrangência da UBSF; problema esse que 
persiste há mais de dois anos, sem 
nenhuma providência da Gerência 
Executiva de Saúde, na contratação de 
funcionários.  (Enfermeiro) 

A agente tinha dois grupos muito bons. O 
de hipertenso e o diabetes. O hipertenso foi 
o único que não se quebrou. Mas o da 
gestante se quebra, porque ela não quer 
falar como pariu, porque as mulheres daqui 
parem demais. As que querem novidades 
é quando é a primeira gravidez. Mas, se 
você não levar uma caixinha de fralda, um 
sabonete para sortear ... A área é muito 
carente, tem interesse por alguma coisa. É 
mais consultas, consultas, consultas. O 
médico vem 2 ou 3 vezes por semana. O 
médico da minha equipe não está vindo 
direto. Porque o médico do PSF não é pra 
estar no posto todos os dias. Eu acho 
esquisito a Secretaria tirar o médico para 
dar plantão nas UPAs e deixar o centro de 
saúde descoberto. Porque o nosso médico 
vai dia de quarta e de quinta e  terça não 
tem atendimento dele aqui, devido os 
plantões. (Sujeitos coletivos ACS) 

Pra mim, a 
maior 
dificuldade é 
não ter ordem 
de exame 
suficiente para 
o atendimento 
quando a gente 
procura. 
(Usuário). 

U.S.F. Gertrudes Falta de participação de todos os O problema 
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integrantes da equipe nas ações de 
educação em saúde que são planejadas. A 
USF faz a referência, mas nunca recebe a 
contrareferência. Tem também os que não 
gostam de participar; quando a gente os 
chama elas(es) ficam na retaguarda, sem 
participar. (Enfermeiro) 

As ações não têm um cronograma, 
com exceção do grupo de idosos que tem 
reunião mensal. Falta de apoio e de 
presença dos profissionais de saúde 
(muitas vezes por ficarem grande parte do 
tempo nos consultórios). Acontece mais 
trabalho em grupo que em equipe; Ocorrem 
muitas mudanças no quadro de 
profissionais da UBSF. Muitas vezes nós 
queremos fazer a ação, mas não tem como 
fazer por causa da ausência dos médicos. 
Falta de comunicação e de integração 
entre os funcionários. A participação do 
médico dificilmente ocorre. (ACS) 

mesmo é a falta 
do médico. 
Nem sempre ele 
está 
trabalhando. 
(Usuário) 

U.S.F. Maria 
Virgília 

A grande dificuldade da minha área é a 
falta de envolvimento de todos os 
membros da equipe no planejamento, 
execução e avaliação das atividades. Falta 
compromisso. A estrutura física é 
deficitária. (Enfermeiro) 

Uma dificuldade é  para atendimento 
médico, devido as precárias condições de 
acesso.  (ACS) 

Não ter 
atendimento 
todo dia, a meu 
ver, é o maior 
problema. 
(Usuário) 

U.S.F. Chica Boa Falta de tempo porque sou 
sobrecarregada atendendo no consultório 
dentário (...). Acomodação da população. 
Ela só quer saber de remédio e extrair 
dente. (Cirurgião-Dentista) 

Muitas vezes nós queremos fazer ação, 
mas não tem como fazer por causa da 
ausência de recursos e falta dos 
médicos. Não queremos fazer sozinhos, o 
trabalho fica comprometido. Não é uma 
equipe?. (ACD)  

São muitos 
problemas. Mas 
o pior é a falta 
de ficha pro 
médico e pra 
dentista. Se 
não tiver no 
posto de 3 
horas da manhã 
não pega ficha. 
(Usuário) 

U.S.F. Padre 
Guido 

A grande dificuldade se resume na 
distância que existe entre o prédio da 
Unidade e a comunidade. Com isso temos 
dificuldade de fazer as nossas atividades 
educativas. As que fazemos são em outros 
espaços. (...) o espaço usado para a 

O maior 
problema que 
vejo é a 
distância do 
posto. Muitas 
vezes, prefiro ir 
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realização e palestras e eventos é o da 
sede da Igreja Batista, UEI‟s e CRAS. 
(Enfermeiro) 

(...) enquanto o médico não chega, tudo 
bem! Mas, quando o médico chega, as 
pessoas querem é ser atendidas logo. Eu 
gostaria que fosse ainda melhor, gostaria de 
ter condições de ter nosso posto dentro da 
nossa área mesmo, seria o ideal, mas fora 
isso gosto muito. (ACS) 

para UPA, que 
fica mais perto 
pra mim. 
(Usuário) 

U.S.F. Padre 
Américo 

Depois que assumi a gerência da 
Unidade de saúde, meu tempo ficou mais 
restrito, porque eu já não tenho tanta 
disponibilidade de estar nas ações 
educativas que era onde eu acompanhava 
mais, fora da unidade, as palestras, as 
visitas, essa parte diminuiu um pouco. Nem 
sempre dá para sair todo mundo, quando 
sai tem que ficar alguém aqui, dividindo um 
pouco as atividades internas O que eu 
desenvolvo é muito distante do PSF. Eu 
acho que ainda deixa muito a desejar. Falta 
tempo, mesmo com tudo agendado, por 
exemplo, na tarde que saio para realizar 
alguma ação na área a procura por ela é 
muito grande. Nas sextas a tarde não está a 
equipe toda, sai uma parte e outra fica. E o 
médico quando está na área em visita ainda 
vem gente aqui e fica reclamando, a 
população não entende que isso faz parte. 
Na comunidade ainda tem muito dessa 
parte de ambulatório, querer a consulta, 
Acho que isso prejudica um pouco a 
educação em saúde. Estamos com 1100 
famílias mais ou menos. Esse número é 
bem variado e na Secretaria consta outro 
total. (...) Devido à delimitação da unidade. 
Apesar de ter crescido bastante só 
comporta a população do local delimitado. 
(...) a estrutura física não comporta; 
estamos numa casa alugada (...)Trabalhar 
com a educação na comunidade é muito 
difícil. Então acho que falta a comunidade 
entender e aceitar. Porque ainda hoje, vem 
gente aqui perguntar: porque eu não coloco 
ginecologista? Quando a prefeita vier eu 
vou perguntar? Falta material também para 
a comunidade, um cartaz novo; é um ponto 
para ser chamativo e isso, às vezes nós da 

A unidade é 
pequena e a 
equipe tem de 
fazer o trabalho 
na “casa da 
gente” e na 
escola e na 
creche. 
(Usuário) 
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UBS é quem patrocinamos. E isso não dá 
para acontecer sempre. Principalmente 
material didático. (Enfermeira) 

A maior dificuldade no nosso trabalho 
é nas relações pessoais da equipe; e 
entrave no atendimento aos usuários, por 
problemas de infra-estrutura e de demanda. 
(...) visão limitada da Educação em Saúde; 
Concepção de saúde restrita ao 
biologicismo. (Técnico de Enfermagem) 

U.S.F. Zefinha O problema é que o paciente chega 
aqui quer pegar uma medicação, não faz 
tratamento por completo acaba retornando 
de novo. Existem fatores que estão por trás 
disso, fatores nutricionais, 
socioeconômicos, de transporte; aqui faz 
muita poeira. Não dão continuidade no 
tratamento aí tem que procurar uma 
complexidade maior. Dificilmente, a gente 
se reúne. Os médicos, os odontólogos, 
geralmente têm outro vínculo. Além de 
enfermeira sou gerente. E fico muito 
sobrecarregada, não me sobra tempo pra 
fazer as ações de educação em saúde. O 
empecilho é que aqui é só o horário. No 
meu caso, além desse horário, eu sou 
gerente. Como já disse várias vezes, que 
não tem condições. Hoje mesmo eu tive que 
parar de realizar um pré-natal para 
preencher uma ficha interna de uma 
funcionária, para mandar atestado para 
secretaria. É inadmissível um negócio 
desses. A gente ter que parar um pré-natal 
para fazer uma burocracia que não tem 
nada a ver com o seu serviço. (Enfermeiro) 

Eu acho, que aqui precisamos avançar 
muito, precisamos estabelecer metas, 
definindo quanto queremos e prevendo 
quais dificuldades vamos ter que enfrentar. 
Qual o apoio logístico necessitará ao longo 
do ano?. No final do ano a gente faz outro 
relatório e encaminha para a Secretaria. A 
Secretaria deveria cobrar de nós e isso não 
é feito na prática. Não é práxis, para ver se 
a gente atingiu as metas que a gente 
propõe. Os gráficos da prática, e da 
implantação e da execução. Um dos nossos 
problemas é o carro, andamos no carro 
em condições subumanas, quando falo 

Não sei dizer. 
(Usuário) 



192 

 

em subumana me refiro a higiene, a 
segurança, a gente vem numa VAM, não 
tem segurança nenhuma, não tem trava de 
segurança. A outra que nós estávamos 
vindo tinha que amarrar a porta com uma 
liga segurando na haste da cabeceira do 
motorista (...). Além do risco na estrada, nós 
estávamos adoecendo muito, porque esses 
carros eram abertos, o calor é muito grande. 
A gente fica com a roupa muito suja, a 
gente adoece muito. Essas são algumas 
dificuldades; outras é que temos que dar de 
conta de muita coisa na secretaria, acaba 
atrapalhando nosso serviço. A enfermeira 
fazer o papel de gerente, a burocracia, eles 
especificam dias para melhorar o trabalho 
deles, sem levar em conta o serviço da 
gente. Aí a gente tem que se moldar, aí a 
população briga, a população quer saber se 
tem uma resposta. Aqui não houve 
condições ainda porque há toda uma 
dificuldade, as questões culturais são 
outras; a comunidade tem uma pressa 
muito grande de voltar para casa. (...) Nós 
ainda tentamos mas não conseguimos. O 
espaço não é tão legal, e eles ficam 
esperando ali, grande parte é de fora, é do 
sítio. Vem de moto pra cá. Poxa, o médico 
está conversando, o enfermeiro está 
conversando, eu estou aqui, peguei poeira 
(...). Eu vejo como dificuldade por se tratar 
da zona rural. (...) porque a gente vai até 
lá, engolindo muito barro, quando chega em 
casa, é muito ruim, a gente fica doente, 
gripado começa com uma coriza, mal estar 
geral; às vezes, é motivo de faltar emprego,  
não posso ir hoje, ao invés de cuidar dos 
outros, são os cuidadores  que adoecem. 
(Médico) 

Tradução da Pesquisadora 

Devemos falar sobre as dificuldades enfrentadas no desenvolvimento das 

ações de Educação em Saúde iniciando pelas condições de trabalho, pois, 

segundo as vozes dos entrevistados nos permitem reconhecer que eles 

abordaram questões relacionadas ao tamanho da área e população a ser atendida 

pela equipe, acarretando sobrecarga de trabalho e acúmulo de tarefas de maior 

prioridade, fazendo com que as ações educativas fiquem em segundo plano. 
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Também, citaram como agravante a falta de transporte para o deslocamento das 

equipes e de recursos financeiros para custear as despesas com os eventos 

como: oficinas de entretenimento, peças, fantoches, música, gincana, jogos etc, 

prejudicando a efetividade das ações planejadas. 

Outro aspecto referido foi que as ações são desenvolvidas sem um 

planejamento que estabeleça as metas e os recursos necessários e disponíveis 

para o desenvolvimento das ações, bem como, as dificuldades e possibilidades do 

percurso. Aliás, essa fragilidade parece, segundo Ceccim e Feuerwerker (2004), 

ter relação com a fragmentação na formação dos profissionais de saúde que muito 

há de avançar no sentido de romper com a prática hegemônica até então vigente. 

Além do que, Traverso-Yépez (2005) refere que a intervenção na saúde 

tem sido pautada em práticas fragmentadas do homem (corpo-mente). Essa é 

uma fragmentação sentida e percebida pelos integrantes da pesquisa e que 

podem, segundo Pedrosa (2007), provocar mudanças na formação de 

trabalhadores, na gestão dos sistemas, na organização dos serviços, na qualidade 

da atenção e no controle social.  

Dos fios envidados denotam que a problematização da realidade 

investigada se insere, sobretudo: na concepção biologicista da doença, em 

detrimento da saúde, da medicalização como prioridade das necessidades dos 

usuários, da dificuldade de relacionamento entre os integrantes das equipes de 

trabalho (profissionais), da duplicidade de vínculo empregatício dos médicos e 

dentistas, da resistência da população às atividades de caráter educativo, da falta 

do olhar crítico para os determinantes sociais, culturais e econômicos do processo 

saúde-doença, dentre tantos outros. O olhar para os aspectos clínicos e biológicos 

das necessidades de saúde da população, dos profissionais e da própria 

população, dificulta a prática dialógica da Educação em Saúde. Esses fatos 

dificultam o estabelecimento do vínculo social e inviabiliza a prática educativa que 

envolva todos os indivíduos e usuários das ações. Em decorrência, ficam 

prejudicados, também, os interesses da coletividade, como fundamento social e 

político para a construção das mudanças. 
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Mapa 9 – Cartografia das potencialidades segundo as vozes dos entrevistados 
 

Vozes e Fios das Potencialidades 

Unidades Saúde 
da Família 

Profissionais Usuários 

U.S.F. Irmã Helen Participo sempre de atividades de 
formação continuada na gerência 
executiva. O espaço físico da unidade é 
ótimo para o desenvolvimento das ações de 
educação em saúde, apesar da distância da 
área de atuação da equipe. Tem grupos de 
alunos estagiando, desenvolvendo 
atividades educativas, o que facilita o nosso 
trabalho. Muito já melhorou com a 
introdução do PSF. (Enfermeiro) 

Acho muito importante às vezes a gente 
chama pessoas para conversar e 
administrar palestras, por solicitação dos 
usuários. Já veio o nutricionista e o 
educador físico. (ACS) 

Gosto muito 
porque 
participo das 
atividades 
físicas junto 
com o grupo e 
palestras. 
Sempre que 
venho à 
unidade sou 
atendida. 
(Usuário) 

U.S.F. Jandira O trabalho de educação (...) eu acho 
que tem contribuído para trabalharmos 
mais, os hipertensos e diabéticos que, na 
minha área tem muito, e assim, eu vi que 
depois que nós fizemos essa reunião nas 
micro-áreas aumentou bem mais o número 
de pessoas que vem à unidade mais 
informada sobre a doença que eles têm. E 
assim, quando eu cheguei aqui eles não 
vinham pegar o remédio, mandavam uma 
pessoa vir pegar. Que acompanhamento é 
esse que uma pessoa vem pegar o remédio 
por outra? Agora ele vem no dia que eu 
marco ... Estão mais conscientes do 
problema que eles têm que não é só pegar 
o remédio e tomar, tem que fazer a 
avaliação. Acho que depois dessas 
palestras que nós fizemos nas micro-áreas 
e também na consulta, eu e o médico, a 
conscientização ficou mais visível. Sempre 
orientamos sobre a importância deles virem. 
E também a dengue, que foi bem trabalhada 
agora no início do ano, tanto é que nós 
tivemos pouquíssimos casos de dengue 
aqui na região. Assim, acho que o pessoal 
tá bem consciente, acho que foi bastante 
trabalhada a dengue. (Enfermeiro)  

Não sei 
dizer; pois não 
participo. 
(Usuário) 
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Eu acho que tem impacto sim... olhe, os 
trabalhos, as visitas, quando a gente faz um 
grupo que atinge vinte, trinta, sessenta, 
oitenta pessoas. Eu acho que sim, repito, 
tem um impacto. Agora precisa de uma 
avaliação melhor, para saber se 
realmente...Um prazo de um ano. Dois 
anos, três anos, para ver se aquele trabalho 
está sendo bem aceito, bem realizado, está 
sendo bem ouvido, saber se está tendo 
retorno, se realmente tão respondendo (...). 
Tem sim, tem contribuído sim. Não muito 
quanto a gente quer, por conta das 
dificuldades, mas contribui sim, de forma 
bem significativa. (Cirurgião-Dentista) 

U.S.F. Neuma 
Vidal 

Eu acho assim, que o que tá tendo mais 
proveito é o grupo de idoso, como eu 
falei, já caminhando com as próprias 
pernas. Eu e a outra enfermeira, os agentes 
de saúde tem sido fundamental  para se 
trabalhar em equipe, estamos trabalhando 
direitinho, está sendo muito proveitoso, eles 
estão dando depoimento que realmente o 
grupo esta ótimo, que estão gostando; é 
tanto que a cada mês aumenta a 
quantidade,  e é bem interessante, eu acho 
que é o grupo melhor e assim temos uma 
grande expectativa com o pessoal do PETI. 
Tem um projeto e estamos na perspectiva, 
não sei se vai ser aqui, estão decidindo 
ainda, os projetos que estão para ser 
desenvolvidos são muito bons. Não só com 
a enfermagem, mais outros cursos também. 
Eu acredito que com um ano de projeto a 
gente vai ter resultados bem melhores  com 
relação a isso, talvez se vocês me 
perguntarem daqui a um ano eu não vá 
saber o que dizer, mas por enquanto o que 
está dando certo é o grupo de idoso. 
(Enfermeiro) 

Agora tenho uma proposta bem 
interessante, a faculdade também está 
trabalhando nesse sentido, que é na 
proposta de trabalho em equipe. (ACS) 

Ser bem 
tratado e 
escutado é o 
que eu espero 
de todos os 
que trabalham 
no PSF. 
(Usuário) 

U.S.F. Chico 
Guilherme 

Temos felicidade de trabalhar nas 
creches com alunos e pais. (Enfermeiro) 

Moro no bairro, conheço as pessoas o 
que facilita muito o trabalho; O destaque é o 

A 
comunidade 
participa bem, 
mas não dá 
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trabalho com os grupos de risco; Ganhamos 
dois consultórios novos do Brasil Sorridente 
como prêmio; O serviço de referência e 
contra-referência funciona muito bem. 
Tem sempre uma “reciclagem”. A gente 
procura aprender cada vez mais com os 
enfermeiros e com a comunidade. Às vezes 
com o médico também. (Sujeitos coletivos 
ACS) 

ideias. 
(Usuário) 

U.S.F. Seu 
Raimundo 

O trabalho que a gente pode ver, o 
resultado melhor é com os hipertensos.  
Quando nós começamos a fazer o trabalho 
com eles encontramos muitos deles que já 
usavam uma medicação há mais de dois 
anos seguidos sem fazer nenhum tipo de 
acompanhamento médico. E hoje em dia 
nenhuma dessas mesmas pessoas está 
sendo acompanhada. Elas tinham pressão 
alta e hoje estão fazendo tratamento com a 
dosagem mínima e fazendo dieta talvez 
nem precise tomar esse medicamento mais. 
A pressão nunca mais descontrolou. Eles 
dizem, “antes eu estava muito ruim, e hoje 
estou bem melhor.” Eles tem a pressão 
monitorada e de três em três meses, eles 
são encaminhados ao médico. Nós fazemos  
acompanhamento do peso uns tinham 
excesso de peso e hoje já conseguem 
controlar. Eles tem a consciência que não 
só a medicação mas também a dieta e o 
exercício físico contribuem para uma boa 
qualidade de vida. Enfim o maior impacto 
que a gente consegue ver é em relação aos 
hipertensos. Para os que já participam todas 
as quartas feiras do grupo a gente já facilita 
a marcação das consultas dessas pessoas 
como uma forma de incentivo. A gente faz 
brincadeiras bingos, brindes, lanches 
gincanas, comemoramos datas especiais 
(dia dos pais, São João. (Enfermeiro) 

A equipe participa mesmo; nós temos 
uma ajuda muito grande do enfermeiro da 
equipe e da médica, a participação da 
comunidade, por exemplo, do grupo de 
idosos eles participam muito, tem uns que 
são mais falantes dão exemplos, eles 
tiram a tarde para coordenar o grupo e a 
gente passa mais tempo escutando eles e 
isso é muito bom, porque a gente já vê uma 

Tenho 
muita 
vontade de 
participar das 
palestras; 
mas não tenho 
muito tempo. 
Mesmo assim, 
participo, 
sempre que 
posso. 
(Usuário) 
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semente que a gente plantou florescer. A 
gente trabalha o lado espiritual deles 
levando o grupo de oração. (ACS) 

U.S.F. Luzia 
Bessa 

(...) Firmamos convênio com a 
Universidade Estadual do Rio Grande do 
Norte para desenvolvimento do campo de 
estágio dos cursos de enfermagem, serviço 
social e medicina em parceria com os 
programas do Governo Federal, Pró-Saúde 
(Programa Nacional de Reorientação da 
Formação Profissional para a Saúde) e 
PET-Saúde (Programa de Educação Pelo 
Trabalho para a Saúde). Há a necessidade 
de um Conselho Local de Saúde no espaço 
da UBSF. Isso acarretaria uma significativa 
melhora na qualidade da assistência. 
(Enfermeiro)  

A campanha de vacina, recentemente, a 
gente atingiu a meta, a gente trabalhou 
muito, fomos de casa em casa atrás das 
crianças.. Um trabalho que a gente fez o 
ano passado sobre o lixo porque tava a 
dengue aí. (Sujeitos coletivos ACS) 

São muitas 
as atividades 
que podem 
ser 
melhoradas; 
mas o 
atendimento 
das crianças é 
o mais 
urgente. 
(Usuário)  

U.S.F. Gertrudes A comunidade geralmente não participa 
muito. Mas, ultimamente, nas reuniões de 
calçada ela tem se mostrado mais 
interessada em tirar dúvidas de 
determinados assuntos. (Enfermeiro) 

Interesse da comunidade em participar 
da calçada amiga. Forma de Organização 
Social: grupo de idosos e grupo de 
hipertensos, reuniões mensais. (ACS) 

 

Toda a minha 
necessidade é 
que o posto 
tenha 
profissionais 
para 
desempenhar
em um bom 
trabalho. 
(Usuário) 

U.S.F. Maria 
Virgília 

O trabalho educativo já melhorou 
sensivelmente. Hoje mesmo eu estava 
conversando e dizendo que melhorou 100%. 
Porque antes eu trabalhava (...), tinha um 
monte de problemas. Mas a gente nota que 
melhorou sensivelmente. (Enfermeiro) 

Assim, existe também a educação 
continuada e que é de grande valia para a 
produção dos serviços e também para a 
comunidade, ela proporciona essa facilidade 
para trabalhar. As atividades são 
planejadas, com relação ao trabalho 
coletivo. (ACS) 

 

Seria muito 
bom se 
melhorasse 
os remédios 
do posto. Pois, 
é um sacrifício 
conseguir os 
remédios. 
Nunca tem o 
remédio que o 
médico passa. 
(Usuário) 
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U.S.F. Chica Boa Não sei como mudar essa situação. Não 
tenho receita pronta. Entendo que 
precisamos nos aproximar mais da 
comunidade; mas, como nos aproximar, se 
não temos tempo nem de atender a 
demanda do Consultório dentário?. 
(Cirurgião-Dentista) 

Entendo que para as ações de educação 
em saúde melhorar é preciso haver práticas 
que favoreçam a união, a integração e a 
criação do vínculo do coletivo com o 
individual. (ACD) 

Precisamos 
de coisas 
novas para 
melhorar 
nossa saúde. 
Precisamos de 
mais médicos 
e mais 
dentistas. 
(Usuário) 

U.S.F. Padre 
Guido 

Temos avançado muito nas práticas 
educativas. Mas, falta ainda muita coisa 
para melhorar a ESF. A gente se prende 
muito a unidade de saúde e com isso 
perdemos muito da confiança dos usuários. 
Porém, a própria comunidade ainda tem 
essa compreensão, exigindo a nossa 
presença na unidade, quando é importante 
que estejamos na área. É nosso papel a 
gente sempre realizar prevenção, estamos 
sempre fazendo educação em saúde. 
(Enfermeiro) 

Tento fazer algo de novo. Estamos com 
um trabalho muito bom, nós trabalhamos 
toda sexta-feira reunimos mães e crianças 
para determinada ação de saúde, pesamos, 
medimos, fazemos aplicação de flúor, 
olhamos o cartão de vacina e orientamos. 
Com a Saúde da Família, a questão de 
humanização tem uma abrangência muito 
grande na comunidade, onde as pessoas 
são bem melhor assistidas do que antes 
quando era o PACS. Hoje temos diretrizes, 
temos condição de organizar a semana, a 
prática é bem melhor, os programas estão 
mais organizados, a população é bem 
mais assistida. Eu tenho uma vasta 
experiência em relação a isso, quando eu 
comecei era muito complicado, as pessoas 
antigamente não sabiam de nada. Eram mal 
informadas. Hoje eu vejo que estou 
colhendo frutos do que eu fiz no passado. 
Eu já vejo bem menos vacinas atrasadas, 
estamos com uma cobertura com quase 
100% de minha área. Eu acho bom, vejo 
que foi fruto do meu trabalho de educação 

Acho que a 
unidade devia 
ser mais perto 
da 
comunidade. 
(Usuário)  
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em saúde em relação a vacina. Vejo que as 
diarréias diminuíram, vejo que os 
hipertensos e diabéticos estão mais 
controlados, mais cuidadosos, as mulheres 
de um modo geral estão mais cuidadosas 
com o pré-natal, com o acompanhamento 
das crianças no C e D, devido as 
orientações dadas. Acho que não tem 
praticamente nenhuma mulher na área que 
não tenha feito prevenção. A cobertura 
vacinal, eu acho excelente, porque nós 
conseguimos quase 100%, principalmente 
na faixa entre 4 a 6 anos, porque as mães 
vacinam de 1 ano a 3 meses e depois ela 
guarda o cartão. Ela vai pegar no cartão 
quando tem campanha, agente ta lá pedindo 
esse cartão. Com isso conseguimos a 
cobertura vacinal com quase 100%. Toda 
sexta-feira a gente tá lá vacinando essas 
mulheres e crianças, fazendo reforço da 
tríplice, da gotinha, aí a gente aplica. Eu 
estou achando esse trabalho ótimo. (ACS) 

U.S.F. Padre 
Américo 

A gente trabalha com as “casas da 
gente” que sempre eles vêm independente 
de ter reunião ou não. Elas são da ação 
social que fica responsável pela 
comunidade para oferecer cursos nos 
grupos de idosos, que possui mães e 
principalmente idosos. E nas escolas e nas 
creches é mais o dentista que vai fazer 
orientação e quando vou é sobre DSTs, 
saúde sexual, que já pediram esse tipo de 
trabalho. E esse ano, nós fizemos 
campanhas de vacinação no comércio nos 
convocaram para realizar palestras lá sobre 
DSTs. Apesar da melhoria ser em longo 
prazo, sinto que já melhorou muito. Apesar 
de tudo, até a comunidade já entende mais 
isso. A própria UBS já oferece bem mais 
recursos do que antes, quando não oferecia 
nem a marcação de exames. Então, assim, 
apesar de tudo eu acho que melhorou. 
(Enfermeiro) 

(...) a gente tenta inovar buscando fazer 
atividades que sejam adequadas a realidade 
e as necessidades da população. Exemplo 
disto está no projeto sobre Alimentação 
Saudável, do qual participaram mães e 
crianças da comunidade. (Técnico de 

Tudo que 
precisamos é 
do 
compromisso 
com um bom 
atendimento. 
(Usuário) 
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Enfermagem). 

U.S.F. Zefinha Nós fizemos uma campanha preventiva 
de dengue, fevereiro/março, período 
chuvoso, nós fizemos uma campanha bem 
intensiva de casa em casa, nos domicílios, 
trabalhamos com a questão do peixamento. 
Colocar o peixe nos reservatórios de água, 
no tonel, tanque, cisternas, e foi super 
gratificante. As casas que não tinha o peixe, 
a gente pedia emprestado, pedia um peixe 
para o outro, já ia atrás para colocar. A 
gente não teve casos diagnosticados 
confirmados, confundiu muito no período os 
casos de dengue, com a virose no período. 
Os casos foram solucionados, os que 
fizeram sorologia foram dados negativos. 
Trabalhamos as duas equipes juntas, a 
gente saia de casa em casa. Fomos em 
todas as localidades. Além disso, fizemos 
mutirão com os adolescentes recolhemos 
lixo, orientamos a comunidade para saber o 
que a gente estava fazendo, colocar as 
vasilhas, as garrafas de cabeça para baixo, 
foi bem interessante, mexemos com a 
comunidade, envolvemos todo mundo. A 
equipe da tarde está muito voltada para as 
ações de educação em saúde. Está 
tentando mesmo colocar a estratégia saúde 
da família em prática, tirando a prática de vir 
pegar medicação, tirando alguns 
atendimentos, inserindo visitas domiciliares, 
trabalhando mais  essa questão de 
educação em saúde. Realizamos o pré-natal 
em 100 % das gestantes. A questão da 
prevenção, da vacinação está com 100% da 
cobertura. As questões dos hipertensos e 
dos diabéticos estão sendo acompanhados. 
(Enfermeiro) 

Aqui a parceria eu considero ótima, 
porque mesmo nas circunstâncias, nas 
visitas domiciliares além dos agentes de 
saúde e a técnica ir conosco, vai médico, vai 
enfermeiro, vai o técnico de saúde, eu acho 
bonito. Chega a caravana, não que a gente 
queira fazer média. Mas nós da equipe 
Saúde da Família, o conjunto estamos 
inteirados.  É que eles nos dão todas as 
coordenadas, citando o nome de Dona Ana. 
Nós já chegamos lá dizendo o nome dela. 

Seria bom 
ter o 
cardiologista, 
o 
neurologista 
e o pediatra 
na unidade. 
(Usuário) 
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eu acho legal isso. Não chega um só. Acho 
que deveria ser assim, o tempo todo. (...) 
organizamos através de reuniões mensais 
a nossa equipe faz as reuniões e a gente 
determina o que vai fazer. Não visa só 
atender a pessoas carentes. A gente 
vislumbra todo o universo coletivo, 
comunitário. O serviço que a gente oferece 
está dando conta realmente das 
necessidades de algumas pessoas da 
comunidade. O pré Natal é 100%. (Médico) 

Tradução da Pesquisadora 

Pelas vozes dos usuários e dos profissionais (Técnico de Enfermagem, 

ACD, ACS, Cirurgião-dentista, Enfermeiro e Médico) é possível afirmar que as 

potencialidades do ambiente no qual se dão as práticas educativas em saúde 

estão relacionadas com as tarefas e possibilidades de desenhar novas formas de 

ação e organização das ações educativas, tendo em vista a provocar e fortalecer a 

Educação em Saúde como espaço de diálogo entre saberes científicos e 

populares.  

Porém, do significado dessas mesmas vozes, é possível verificar que 

existem claras diferenças entre as falas dos profissionais e as dos usuários. Os 

usuários quase não verbalizam sobre o que é perguntado e o pouco que falam é 

sobre suas próprias necessidades de atendimento. 

Essas novas formas parecem estar presentes na vontade dos 

entrevistados, pois, houve um eco significativo sobre a satisfação e o gosto pelos 

avanços já ocorridos em termos das conquistas já alcançadas, como: espaço 

físico, oportunidades de educação continuada, aumento da participação dos 

comunitários nos eventos de educação em saúde, com destaque para o grupo de 

idosos, envolvimento dos profissionais com o trabalho em equipe. 

No entanto, as vozes denotam ainda marcas de uma prática educativa 

unilateral, em que apenas os profissionais transmitem seus conhecimentos sobre 

saúde e sobre doença e os usuários apenas recebem as informações e aplicam o 

que é certo sob a ótica do saber científico. Conforme informado são poucas as 

falas dos usuários. Porém, tanto usuários quanto profissionais referem estar 

dispostos a mudar essa realidade, para que haja entre os usuários o compromisso 

em definir e construir o seu mundo e a sua própria condição de buscar significados 
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dos seus próprios saberes. Isso, porque, os aspectos sinalizados nas vozes dos 

atores da pesquisa remetem a necessidade de se estabelecer no cotidiano das 

práticas educativas em saúde novos temas e novas atividades que tenham como 

prioridade o diálogo como essencial à construção do pensamento crítico. Diálogo 

esse que, segundo Freire (1987) se processa no encontro dos homens com o 

mundo, pronunciando, denunciando, problematizando e propondo uma ação 

mediada pela palavra na relação com outros homens. 

. 
 

Mapa 10 – Cartografia das Concepções de Educação em Saúde segundo as 
vozes dos entrevistados 
 

Vozes e Fios da Educação em Saúde 

Unidades Saúde 
da Família 

Profissionais Usuários 

U.S.F. Irmã Helen Eu vejo educação em saúde como o 
princípio do todo. Trabalha a prevenção 
diretamente. Vejo como um processo de 
informação e de educação da comunidade 
para que haja mudança de hábitos e melhore 
suas doenças. (Enfermeiro) 

É a união; é a integração. É a integração 
do vínculo com a família para repassar as 
orientações. (ACS) 

É a maneira 
da gente ter 
acesso às 
informações. 
(Usuário) 

U.S.F. Jandira O desenvolvimento de práticas de 
educação em saúde, eu acho 
importantíssimo. Assim, principalmente para 
quem trabalha no PSF, que trabalha mais 
com prevenção. Eu acho que você pode 
prevenir a maioria das coisas com 
educação. Porém, nós estamos 
sobrecarregadas e não temos muito tempo 
de fazer isso. (Enfermeiro)  

Toda informação que chega e que fica ao 
usuário, ao paciente, inerente e relativo a 
saúde, ao bem estar social, econômico, 
bucal, ao estado geral do paciente (...). As 
práticas de educação em saúde é muito 
importante, não tenho dúvidas. Educação 
ainda por cima voltada para saúde, é 
fundamental para vida de qualquer cidadão, 
de qualquer pessoa. (Cirurgião-Dentista) 

(...) a gente 
vai achando 
aquilo muito 
bonito e aí a 
gente vai 
aprendendo. A 
educação é 
muito bonita 
né? Agora 
assim, eu não 
tenho tempo 
prá estar na 
escola, sou 
analfabeta, 
não sei nem 
assinar o 
nome, mas a 
educação é 
uma coisa que 
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ficou prá 
todos. 
(Usuário) 

U.S.F. Neuma 
Vidal 

Bom, educação em saúde na verdade a 
gente entende que é um processo de 
construção tanto dos servidores da saúde, 
através das captações realizadas, como 
também para a comunidade para os 
programas de saúde que temos aqui. Na 
sala de espera, nas rodas de conversa, 
palestra, reuniões, formação de grupos, tudo 
isso eu acho que abrange essa parte de 
educação em saúde. Nas escolas, tem 
várias formas que a gente pode tentar 
trabalhar, várias portas de entradas. 
(Enfermeiro) 

Educação em saúde é orientar os 
usuários, é esclarecer como prevenir 
doenças. (ACS) 

É o trabalho 
que nos educa 
para prevenir 
as doenças. 
(Usuário) 

U.S.F. Chico 
Guilherme 

É o trabalho comprometido com a 
prevenção e reabilitação, numa 
compreensão de diálogo e troca de saberes. 
(Enfermeiro)  

Educação em saúde, entendo, que são os 
procedimentos que você faz; que você 
trabalha para prevenir as doenças; são as 
ações básicas para educar as pessoas. 
(Sujeitos coletivos ACS)  

Educação 
em Saúde é 
saber receber 
e acolher as 
pessoas, não 
sendo 
arrogante. 
(Usuário) 

U.S.F. Seu 
Raimundo 

Esclarecer para a sociedade o que faz 
você ter saúde, através do diálogo, no local 
onde você mora, as condições de moradia, 
porque para você ter saúde precisa ter uma 
boa qualidade de vida. A gente que trabalha 
numa área mais pobre, mais simples, às 
vezes chega numa casa em que a dona de 
casa não trabalha, o pai da família está 
desempregado, ai tem aquele monte de 
problema, começa pelo problema 
psicológico, depois vêm às doenças que 
aquela moradia contribui. A hanseníase que 
a gente sabe que é uma doença que é mais 
da pobreza, não que uma pessoa que tenha 
uma condição financeira melhor não vá 
adquirir essa doença, mas aí é uma doença 
da pobreza porque não tem saneamento na 
rua, porque a casa não é colocada uma 
cerâmica, ai vem às micoses nas crianças, a 
diarréia. Tem um conjunto de doenças que 

Não tenho 
entendimento 
sobre o que é 
educação em 
saúde. Não 
existe 
educação em 
saúde (...). Pra 
mim é ser bem 
tratada; ter 
educação. 
(Usuário) 
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são ocasionadas pela condição financeira da 
pessoa. É isso que a gente vê muito na área, 
é tanto que os problemas que a gente vê na 
área fora hipertensão e diabetes, são as 
micoses e diarréia, hanseníase. Tem vários 
casos no bairro da gente. A Drª. Márcia fez 
uma avaliação e notou que várias não fazem 
tratamento. (Enfermeiro) 

É o conhecimento que a gente tem em 
relação às doenças e que a gente está 
transmitindo para os usuários pra que eles 
se previnam. (ACS) 

U.S.F. Luzia 
Bessa 

Educação em saúde é realizar palestras, 
indo às escolas São as ações do nosso 
serviço em direção aos usuários, no sentido 
de ajudá-los nas questões de suas doenças 
e como cuidar do seu corpo. (Enfermeiro) 

A nosso ver, mas atenção que a gente dá 
a comunidade, é o que a gente tem de 
concreto pra dar para a comunidade, são as 
informações, aquela velha história que as 
pessoas sempre dizem: o elo entre a 
comunidade e o povo, isso aí a gente se 
aproxima do PSF, a parte mais humana. 
(Sujeitos Coletivos ACS) 

Educação 
em saúde é 
ser bem 
recebido 
pelos 
profissionais 
de saúde e ser 
atendido nas 
consultas. 
(Usuário)  

U.S.F. Gertrudes A educação em saúde é transmitir, 
construir, promover e prevenir. 
(Enfermeiro) 

  Bem, a educação em saúde é uma 
educação diferente do que realizamos na 
unidade de saúde. (...) levamos em 
consideração a escolaridade e a questão 
cultural do usuário. (ACS) 

Não sei; 
acho que é a 
gente ser bem 
atendida ( ...) 
é ter uma 
finalidade. 
(Usuário) 

 

U.S.F. Maria 
Virgília 

A educação em saúde é toda informação 
que se dá aos usuários, sobre a saúde, ao 
bem estar social, econômico, ao estado geral 
do paciente. (Enfermeiro) 

A educação em saúde, entendo, que é 
muito próxima da educação popular. Ela leva 
ao indivíduo tudo o que ele precisa saber 
sobre sua saúde. (ACS) 

É uma forma 
de prevenir. 
(Usuário) 

U.S.F. Chica Boa Educação em saúde é modificar os 
comportamentos e hábitos das pessoas. É 
através dela que as pessoas tem que ter 
responsabilidade com os seus hábitos de 
escovação higiene e dieta. Sem educação 
não se tem saúde. (Cirurgião-Dentista) 

 É pela 
educação em 
saúde que 
iremos 
entender 
melhor nossas 
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É fazer com que as pessoas da 
comunidade entendam mais sobre a saúde. 
É envolver a comunidade; é entender a visão 
do corpo como um todo. (ACD) 

doenças. 
Acho 
importante o 
trabalho dos 
agentes e da 
enfermagem. 
(Usuário) 

U.S.F. Padre 
Guido 

A educação em saúde é muito importante, 
principalmente quando se trabalha a parte de 
prevenção das doenças. (Enfermeiro) 

É um instrumento de promoção a saúde. 
(ACS) 

A educação 
em saúde é 
sermos bem 
atendido. 
(Usuário) 

U.S.F. Padre 
Américo 

A educação em saúde é adotar técnicas e 
ofertar informações aos usuários, para que 
os mesmos conheçam o seu corpo. 
(Enfermeiro) 

A educação em saúde tem o papel de 
promover a informação à população sobre 
os seus riscos de adoecer. È o princípio 
básico da ação da Saúde da Família. 
(Técnico de Enfermagem) 

A educação 
em saúde é 
toda a 
informação 
que vai nos 
ajudar a ter 
saúde. 
(Usuário) 

U.S.F. Zefinha A educação em saúde é a base de 
sustentação do PSF. É pela educação que 
podemos desenvolver na nossa área a 
prevenção das doenças e a promoção da 
saúde. Trata-se de um recurso que, por meio 
do nosso conhecimento, atingir o cotidiano 
da vida das pessoas. (Enfermeiro). 

A educação em saúde é uma prática que 
deve ser desenvolvida por todos os 
profissionais da equipe. Mas, isso não 
acontece na prática. (Médico) 

No meu 
entender a 
educação em 
saúde é toda 
aquela 
informação 
que o agente 
de saúde nos 
trás. (Usuário)  

Tradução da Pesquisadora 

No momento em que os respondentes utilizam categorias como: 

esclarecer, orientar, informar, prevenir, higiene, doença e reabilitar, interpretamos 

que há uma aproximação da concepção biologicista e higienistas das práticas de 

saúde e o conseqüente afastamento do modelo dialógico emergente no campo da 

Educação em Saúde. Também, se interpretarmos as vozes sob o aspecto 

pedagógico das práticas educativas encontraremos duas realidades dos atores 

envolvidos: os detentores do conhecimento e os que recebem as informações 

sobre esse conhecimento. 

Sob essa ótica, as vozes nos revelam que os profissionais (Enfermeiro, 
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ACS, Cirurgião-dentista, Médico, Técnico em Enfermagem e ACD) e os usuários 

dos serviços de saúde das USF nos revelam que há uns pontos de inserção e 

outros divergentes em termos de concepção; mas, que não se contrapõem. Para a 

maioria dos usuários entrevistados a educação em saúde tem seu significado 

alicerçado na maneira dos profissionais lhes atenderem. Se forem bem acolhidos, 

ou seja, atendidos sem arrogância, na compreensão desses, os profissionais 

estão expressando o que é educação em saúde.  

Há, também, usuários que compreendem a educação em saúde tal e qual 

o entendimento dos profissionais, ou seja, que ela significa a prevenção das 

doenças. No momento em que a educação em saúde é colocada como meio de 

prevenir as doenças há o afastamento do significado de educação como um dos 

meios para vencer os desafios impostos pela sociedade, propiciando-lhes o 

aprendizado de novos conhecimentos e novas oportunidades, a fim de despertar a 

consciência crítica das pessoas para a busca de uma vida melhor, segundo 

afirmam Pedrosa et al (2004).  

Porém não se pode deixar de considerar que houve vozes afirmando ser a 

Educação em Saúde inerente a todas as atividades desenvolvidas no âmbito do 

SUS, mas especificamente, no cotidiano das equipes da Estratégia Saúde da 

Família. Sendo ela transversal a todas as práticas, impõe perceber as 

particularidades subjetivas e objetivas dos cuidados, para daí situar o significado e 

complexidade das práticas educativas.  

Hannah Arendt (1990, p. 223) explica que "A essência da educação é a 

natalidade". A educação diz respeito a "nossa atitude face ao fato da natalidade: o 

fato de todos nós virmos ao mundo ao nascermos e de ser o mundo 

constantemente renovado mediante o nascimento". Desse mesmo modo, o 

nascedouro da concepção dialógica da Educação em Saúde está ancorado no 

princípio da educação crítica e libertadora de Freire (2001). Libertadora porque 

implica no enraizamento que os homens fazem na opção que fizeram, os engaja 

cada vez mais no esforço de transformação da realidade concreta objetiva. 

Diversos problemas são enfrentados na construção desta prática educativa, pois 

uns acreditam que esta questão da liberdade do homem é utópica, enquanto 

outros não querem formar um homem crítico, capaz de denunciar a situação 
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opressora em que vive, pois isto poderia abalar a situação política de algum 

território-local. Porém o profissional da ESF comprometido com a libertação do 

homem adota práticas para atingir a promoção da saúde estando atento para o 

envolvimento e a participação ativa da população de forma a favorecer o processo 

de mudança e onde a educação em saúde represente um instrumento de 

fundamental importância. Nesse sentido, afasta-se da prática verticalizada na 

transmissão de informações e aproxima-se do diálogo e valorização do espaço 

das relações interpessoais estabelecidas nos serviços de saúde como contextos 

de práticas emancipatórias. 

É um jeito de pensar e fazer saúde onde as pessoas sejam vistas dentro 

do seu contexto político e cultural, com sua autonomia preservada, de forma a se 

sentirem sujeitos capazes de superar as adversidades e serem instituintes de um 

modo de vida saudável (PEDROSA, 2003). Em contraposição a essa nossa 

perspectiva as vozes denotaram ser as ações de educação em saúde 

desenvolvida para atender aos programas ministeriais e, conseqüentemente, 

voltada para as doenças. 

Na concepção social da Educação em Saúde, o dilema da Estratégia 

Saúde da Família é adotar uma educação crítico/reflexiva mais compatível com a 

Produção Social da Saúde e romper com o viés patológico do corpo, ou seja, a 

doença como o foco da concepção da Educação em Saúde. 

A construção de um olhar mais sensível para a educação em saúde se 

traduz em novas possibilidades epistemológicas, políticas e sociais na pesquisa 

acadêmica, na formação profissional e na luta política, cabendo também um olhar 

com competências técnica e social para o visível dos sinais e sintomas, mas 

também capaz de produzir visibilidade às condições subjetivas e experiênciais da 

vida das pessoas, a cultura e a ética dos saberes produzidos nos próprios espaços 

onde se dão as ações da ESF.  
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4.2 RELIGANDO FIOS, ENREDOS E SIGNIFICADOS DAS PRÁTICAS 

EDUCATIVAS  

 

Sem o discurso, a ação deixaria de ser ação, pois não haveria ator, e o ator, 

o agente do ato, só é possível se for, ao mesmo tempo, o autor das palavras. Eis, 

então, os enredos que significam buscar nas vozes sobre a Educação em Saúde os 

fios que ligam a ação aos temas necessários à revelação de práticas educativas 

emancipatórias. Os enredos se deixam conhecer através de palavras, e, embora o 

ato não possa ser percebido em sua manifestação física bruta, seu 

acompanhamento verbal, só se torna relevante através da palavra falada na qual o 

autor se identifica, anuncia o que fez, faz e pretende fazer. 

Sob essa ótica os autores das falas, os profissionais das equipes Saúde da 

Família, significaram o que até então fizeram, o que fazem e o que pretendem fazer, 

quando teceram considerações sobre os temas, as dificuldades e as potencialidades 

que permeiam as práticas educativas em Mossoró. Assim, favoreceram à 

possibilidade de encontrarmos as marcas dos fios enredados pelas suas vozes. 

Disso decorre que nos foi revelado pelos profissionais que a categoria 

Educação em Saúde é compreendida sob diferentes aspectos, abrangendo variadas 

dimensões. Surgem pontos comuns nas visões emitidas, que convergem para a 

educação como meio de informação sobre a doença, como preveni-la e como tratá-

la. Há, então, o afastamento da concepção da educação em saúde como meio de 

promoção da saúde. 

As marcas impressas nas vozes dos usuários trazem um entendimento todo 

singular da concepção de Educação em Saúde  

Chamamos a atenção para o significado que é dado aos temas e as 

atividades interligadas no contexto das Unidades de Saúde da Família para 

favorecer a produção dialógica das informações, em que ambos, usuários e 

profissionais constroem experiências a partir de saberes coletivamente produzidos. 

Nesse ínterim, devem ser respeitadas a natureza cultural e política de ambos 

espaços, que, parafraseando Arendt, (1990), é o mundo coletivo de ambos, com 

suas especificidades, convergências e divergências. O papel do profissional, nesse 

caso, não é dizer como fazer para prevenir a doença, mas, o de ajudar ao usuário a 
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encontrar práticas alternativas de promoção da saúde; mas, que ambos, usuários e 

profissionais, são co-responsáveis. 

Sob essa ótica, a Educação em Saúde, para ser tida como projeto da e para 

a comunidade, necessita trabalhar os temas, as atividades e as questões da saúde a 

partir dos interesses e visão de mundo dos grupos envolvidos; promover uma 

relação de diálogo e de escuta; problematizar a realidade local; estimular a prática 

metodológica dialética; promover processos de desconstrução de conceitos, valores 

e posturas, como mais necessários que o de construção, usando múltiplas 

linguagens. A adoção desses princípios implica construir um diálogo com diferentes 

áreas do conhecimento e o próprio saber popular, tal como aquela proposta por 

Morin (2001), quando nos incita a religar os saberes e atribuir-lhes sentidos.  

A atribuição de novos sentidos aos conhecimentos se processa numa 

relação de abertura ao diálogo, no exercício da curiosidade, na reflexão e na crítica 

aos conhecimentos dialogados entre profissionais e usuários com todos os seus 

equipamentos sociais, com seus limites, potencialidades e possibilidades. 

Alertamos, porém, que, assim como afirma Campos (2000), não há limites precisos 

ou rígidos entre os diferentes modos de produção, também, nos fios enredados há 

uma transparente interseção entre o que é feito e o que esperam os usuários que 

seja feito. A busca de medicamentos, a necessidade de consultas médicas e a 

vontade de serem bem atendidos são marcas das vozes dos usuários que se 

interligam com as informações esclarecedoras e orientadoras oferecidas pelos 

profissionais aos usuários. 
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Foto 9 e Foto 10: Atividade Educativa desenvolvida pelo Médico e Técnico de Enfermagem da Saúde 
da Família na zona rural - Jucuri.  
Fonte: Acervo da USF Isabel Bezerra de Araújo - Jucuri.  

 

Na verdade, as diferenças das vozes, têm um sentido convergente se 

analisadas sob a ótica das práticas de promoção e de prevenção, ações clínicas de 

reabilitação e de cuidados de Saúde, segundo Mendes (1995). Apesar dos usuários 

afirmarem que necessitam de ações predominantemente clínicas e individuais, 

questionando a qualidade dos serviços que lhes são prestados, os profissionais 

criticam a pouca participação dos usuários nas atividades educativas, que por sua 

vez são de caráter linear e informacionais. Do mesmo modo, as práticas necessitam 

incorporar o social, o subjetivo e atuar com práticas de prevenção e promoção a 

saúde, com base nos  estilos de vida.  

Percebemos, nas ações de educação em saúde, o engajamento das 

equipes, principalmente quando estas se voltam para atividades fora da unidade, o 

que requer um maior empenho por parte de todos. 
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Foto 11 e Foto 12: Atividade Educativa desenvolvida pelos profissionais da Saúde da família.  
Fonte: Acervo da USF Francisco Fernandes da Costa (Chico Porto) – Nova Betânia.  
 
 
 

Em algumas unidades são desenvolvidas ações coletivas como estímulo da 

prática do exercício físico, não com a regularidade ideal, mas os usuários registram 

a sua importância para a saúde e o seu nível de motivação e satisfação para 

participarem de tais atividades.  

Os mapas também apontam a existência do trabalho em equipe, porém, com 

limitações. Em que, as reuniões ocorrem numa periodicidade que varia entre 

semanal, quinzenal e mensal, em dias previamente agendados, com finalidades 

variadas. 

                     



212 

 

 

Foto 13: Atividade Educativa desenvolvida pelos 
Profissionais da Saúde da Família. 
Fonte: Acervo da USF Dr. José Fernandes de 
Melo – Alto da Conceição. 

 

Foto 14: Atividade Educativa desenvolvida pelos 
Profissionais e usuários na área da USF Antônio 
Camilo - Ilha de Santa Luzia. 
Fonte: Acervo da USF Antônio Camilo. 

. 

 

Também, relacionada a esses fios estão as ações pautadas no modelo de 

atenção de natureza curativa, destacando-se a consulta médica como ação mais 

citada e procurada pelos usuários, bem como a busca de medicamentos. Talvez 

esse fato tenha relação com o significado da voz de um profissional ao afirmar que 

uma temática que permeia a ação educativa é a orientação sobre o medicamento. 

Nessa linha de raciocínio vejamos a voz do Enfermeiro:  

 

Assim, é importante porque a medida que você trabalha isso você 
está esclarecendo para a comunidade, a gente trabalha com 
orientação, orientando as pessoas como tomar a medicação... a 
gente não consulta, lá a gente faz educação em saúde, o público que 
a gente atende lá são de hipertensos e diabéticos. 
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Temos ainda na fala de alguns entrevistados uma referência ao significado 

da atenção básica, como cenário da educação em saúde, mas, sem se afastar da 

concepção ministerial. O discurso coletivo dos agentes comunitários da saúde foi de 

que: 

(...) tudo que envolve o cuidado com a saúde do ser humano, 
incluindo as ações e serviços de promoção, prevenção, reabilitação e 
tratamento de doenças é representado pela atenção básica (Sujeito 
Coletivo ACS).  

 
 
 
 

  
 

Foto 15 e Foto 16: Atividade Educativa desenvolvida pelos ACS na área adscrita da USF Liberdade II 
Fonte: Acervo da USF Liberdade II – Dom Jaime Câmara. 

 

 

Essa concepção supera a antiga proposição de caráter exclusivamente 

centrado na doença, mesmo sabendo que ainda há resquícios do biologicismo no 

cotidiano da Estratégia Saúde da Família. Das falas há potencialidades para o 

desenvolvimento de práticas educativas, democráticas e participativas, sob a forma 

de trabalho em equipes, dirigidas às populações de territórios delimitados, pelos 

quais assumem responsabilidade.  
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Há marcas de compromissos com o fortalecimento da participação dos 

sujeitos (usuários e profissionais) de modo que projetos de proteção à vida 

(libertadores) possam ser efetivados. Sob tais considerações, a Educação em Saúde 

assume o papel agenciador da Estratégia Saúde da Família, com bases no 

pinçamento e fomento de atitudes de participação, no sentido de sempre mudar 

realidades, tornando-as vivas, criativas e correspondentes ao desejo de uma vida 

mais feliz. 

 

 

  Foto 17: Atividade Educativa desenvolvida pelos profissionais da Saúde da família. 
  Fonte: Acervo da USF Francisco Fernandes da Costa (Chico Porto) – Nova Betânia. 

 

Mediante a adstrição de clientela, as equipes Saúde da Família estabelecem 

vínculo com a população, possibilitando o compromisso e a co-responsabilidade 

destes profissionais com os usuários e a comunidade. Seu desafio é o de ampliar 

suas fronteiras de atuação visando uma maior resolubilidade da atenção, onde a 

Saúde da Família é compreendida como a estratégia principal para mudança deste 

modelo, que deverá sempre se integrar a todo o contexto de reorganização do 

sistema de saúde. 
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Foto 18: Aniversário Surpresa organizado pela Equipe Saúde da Família para a usuária do Serviço de 
Saúde. 
Fonte: Fotografia acervo da pesquisadora. 

 

A compreensão é de que a educação nas unidades de Saúde da Família 

tem a missão institucional de operacionalizar a política em nível local do SUS, cujas 

ações são compartilhadas com os atores sociais (trabalhadores e usuários dos 

serviços). Ao profissional cabe, ainda, favorecer a viabilidade de mecanismos para o 

atendimento básico com o desenvolvimento dos programas de atenção à saúde dos 

indivíduos e grupos humanos. 

O trabalho de equipes da Saúde da Família é o elemento-chave para a 

busca permanente de comunicação e troca de experiências e conhecimentos entre 

os integrantes da equipe e desses com o saber popular dos usuários e do Agente 

Comunitário de Saúde, mediatizados pela participação, pelo diálogo, com objetivos e 

metas bem definidos, em consonância com a realidade da população, enquanto 

sujeitos sociais, ativos e criativos, transformadores.  
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Foto 19: Atividade Educativa desenvolvida pelos profissionais da Saúde da Família na zona rural - 
Jucuri.  
Fonte: Acervo da USF Isabel Bezerra de Araújo - Jucuri.  

 

Alertamos, porém, que essa realidade decorre e é ela própria expressão do 

conhecimento não sendo contemplação. A contemplação do mundo só conhece a 

realidade na medida em que ele cria a realidade humana e se comporta antes de 

tudo como ser prático. Na qual podemos dar ênfase a educação em saúde onde o 

usuário seja um indivíduo participativo; ativo, sendo pragmática e dialógica. 

O desenvolvimento das práticas se dá primeiramente a partir da mobilização 

do pessoal da área. Essa opção fundamenta-se na análise da realidade que se faz a 

partir da identificação de problemas e necessidades de saúde da população. A partir 

de então, vem o estímulo a reflexão crítica da realidade, tendo em vista a melhoria 

dos determinantes da saúde. 
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Foto 20: Atividade Educativa desenvolvida pelos ACS na sala de espera da USF Centro Clínico 
Evangélico Edgard Burlamaqui - Centro. 
Fonte: Fotografia acervo da pesquisadora 

 

 

O discurso que emergiu das vozes dos entrevistados denota que as práticas 

educativas carecem de possibilidades de influência e participação de usuários e os 

profissionais médico e dentista, vez que a participação desses é bastante limitada. 

Outros fios enredados foi o tamanho da área de abrangência da adstrição, 

bem como o seu distanciamento do ambiente da comunidade, dificultando o acesso 

dos usuários aos serviços de saúde e, consequentemente, diminuindo a qualidade 

das ações educativas e as possibilidades de vínculo usuário-profissionais. Decorre, 

então, da polissemia do termo Educação em Saúde, mas também do próprio modo 

se dão as práticas educativas em saúde. 
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Foto 21: Mapa da delimitação das áreas de atuação das Equipes Saúde da Família da USF 
Centro Clínico Evangélico – Centro. 
Fonte: Foto acervo da pesquisadora. 

 

E embora como os termos objetividade e subjetividade, individual e coletivo, 

adestramento e libertação, reprodução e construção social, espaços públicos e 

privados e outras tantas dicotomias do pensamento ocidental racional 

aparentemente serem antagônicos, vem colocando como visão de mundo desde o 

iluminismo (PEDROSA, 2006, p.77). 

Qualquer medida de intervenção nas desigualdades que assolam a 

humanidade precisa ser pautada no embate ideológico e de diálogo que favoreçam 

a consciência crítica dos atores sociais envolvidos no processo de globalização nos 

vários campos das políticas públicas como sendo social, político e cultural. 

Sob esta ótica, a Educação em Saúde aparece um eixo categorial essencial 

à abordagem compreensiva do novo pensar e da nova consciência, evidenciando-se 
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certo grau de perplexidade frente a complexa desapropriação de condições de vida 

e saúde da população para construir suas próprias possibilidades de enfrentamento 

desse novo. É neste sentido que a educação em saúde volta-se, também para o 

debate sobre a temática, decorrente da tomada de consciência, impulsionando às 

reflexões e proposições capazes de redimensionar as relações entre o saber em 

saúde, as práticas populares e os benefícios que esse novo pensar pode trazer para 

a sua condição de ser e estar no mundo.  

Do referencial teórico analisado em consonância com à realidade empírica 

foi possível compreender que a educação em saúde, na perspectiva de 

transformação da realidade, é uma ação que pode se utilizar de concepções 

dialógicas para assumir seu papel de mediadora das rupturas com a prática 

preconizada pelo modelo preventivista (VASCONCELOS, 2001; ALVES, 2005 e 

CARVALHO; CECCIM, 2007, MORIN, 2010). São práticas educativas que imprimem 

marcas de significação e participação.  

 

  

Foto 22 e Foto 23: Atividade Educativa desenvolvida pela Técnica de Enfermagem da Saúde da 
Família na sala de espera da USF Marcos Raimundo Costa – Belo Horizonte. 
Fonte: Fotografia acervo da pesquisadora. 
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No caso das vozes inseridas nesta tese a concepção do termo Educação em 

Saúde foi enredada pelos usuários para designar a maneira como eles eram 

acolhidos nos serviços de saúde. O enredo dessas vozes pode ser interpretado à luz 

do que reforça Vilar (2009) sobre humanização, ou seja, as práticas de saúde da 

família ainda ocorrem em condições desumanas, comprometendo a qualidade da 

atenção prestada. Assim, os usuários por estarem ansiosos por melhores condições 

de atendimento apegam-se à concepção de que as práticas educativas em saúde 

significam um bom acolhimento. 

A construção dialogada do entendimento das relações do homem em suas 

bases de produção da vida material, social, política e espiritual é na perspectiva, 

também, de romper com a concepção tradicionalmente concebida: os dotados de 

conhecimento científico transmitindo aos desprovidos das condições do saber. 

A compreensão linear da aprendizagem quando interpretada no contexto da 

saúde, indica para que seu lócus seja sempre institucional (consultório, postos de 

saúde, etc.) e tenha como estratégia o aconselhamento interpessoal. As respostas 

dos integrantes da pesquisa de campo não se afastaram dessa concepção. 

Vejamos: 

 

Toda informação que chega e que fica ao usuário, ao paciente, inerente 
e relativo à saúde, ao bem estar social, econômico, bucal, ao estado 
geral do paciente (Sujeito Coletivo ACS). 

Educação em saúde é um processo contínuo que tem que haver, 
principalmente para trabalhar os temas que mais ocorrem na área de 
trabalho. ... Porque não adianta você trabalhar um assunto que não 
tenha relação com aquela realidade da área ..., tanto com a população 
quanto com os profissionais que trabalham aqui na unidade (Médico). 

 

Da análise destas vozes podemos extrair alguns conceitos categoriais 

significativos à caracterização da educação em saúde: a) utilidade da informação; b) 

impacto que a informação exerce; c) continuidade das ações (processo), e d) forma 

de desenvolvimento da ação educativa.  

Há nestas categorias a confirmação de Alves (2005) ao fazer referência à 

Educação em Saúde como a atividade que trata de um recurso por meio do qual o 

conhecimento cientificamente produzido, intermediado pelos profissionais desta 
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área, atinge a vida cotidiana das pessoas, uma vez que a compreensão dos 

condicionantes do processo saúde-doença oferece subsídios para a adoção de 

práticas preventivas e curativas. Porém, o que se coloca como expressão de 

significado dos diálogos necessários à construção da consciência crítica e reflexiva 

são, segundo Flores (2007), os princípios e concepções dialógicos, contemplados 

nas ações do profissional de saúde co-participativamente com os usuários. 

Assim sendo, o processo educativo de construção de conhecimentos em 

saúde visa à apropriação sobre o tema pela população em geral. Sendo, também, o 

conjunto de práticas do setor que contribui para aumentar a autonomia das pessoas 

no seu cuidado e no debate com os profissionais e os gestores do setor, para 

alcançar uma atenção de saúde de acordo com suas necessidades. Potencializando 

o exercício da participação popular e do controle social sobre as políticas e os 

serviços de saúde, no sentido de que estas respondam às necessidades da 

população. Devendo, primordialmente contribuir para o incentivo à gestão social da 

saúde. 

Sobre o significado das práticas de educação em saúde, a participação 

social aqui é interpretada como categoria mediadora da ação educativa, cujo 

objetivo é a formação do indivíduo agente de integração na coletividade. Os elos 

mediadores citados nas falas podem ser sintetizados em duas das vozes dos 

integrantes da pesquisa sobre a participação da comunidade nas práticas de 

educação em saúde.  

Vejamos o que afirmaram o enfermeiro da USFJandira e o enfermeiro da 

USF Chico Guilherme sobre a participação da comunidade nas atividades 

educativas: 

A comunidade não é bem receptiva pra educação em saúde ... O grupo 
de Hiperdia, que tem 25-30 integrantes, apenas de 08 a 10 pessoas 
comparecem às atividades mensais ... (Enfermeiro da USF Jandira) 

Há uma certa rejeição dos usuários às atividades que tratam da 
educação em saúde (Enfermeiro da USF Chico Guilherme). 
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Por sua vez, a voz do profissional enfermeiro faz referência à maior 

participação dos idosos nas atividades, mas que precisa um agente material 

motivador. 

 

Também os idosos. São muitos!. Mas, para que eles participem é preciso 
ter algum atrativo material para as reuniões. Então, acho que eles vêm 
mais porque no final do ano sempre tem um passeio como brinde para 
os que mais participam... Ou vão para praia ... O ano passado foi um 
almoço lá no Sindicato dos Bancários, aí eles sempre vêm mais nesse 
sentido (Enfermeiro da USF Luzia Bessa).  

 

A compreensão é de que as práticas da Educação em Saúde que ocorrem 

nas Unidades Saúde da Família têm a missão institucional de operacionalizar a 

política em nível local do SUS, mas, principalmente com o compromisso de 

desenvolver ações compartilhadas com os atores sociais (trabalhadores e usuários 

dos serviços). E, ainda, estabelecer vínculos de compromisso e de co-

responsabilidade com a população, estimulando a organização das comunidades 

para exercer o controle social das ações e serviços de saúde. São práticas que 

permeiam o trabalho de equipes da Saúde da Família, sendo o elemento-chave para 

a busca permanente de comunicação e troca de experiências e conhecimentos entre 

os integrantes da equipe e desses com o saber popular. 

A troca a qual nos referimos pode ser um sinal de ênfase no saber 

relacional, mas que não denotou palco de organização de lutas sociais individuais e 

coletivas em busca da emancipação social. Isto porque, a educação em saúde 

emancipatória parte da ressignificação das práticas criativas, dialógicas e 

compartilhadas entre profissionais e usuários, com vistas à emancipação pelas 

transformações que estas promovem em suas vidas. 
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Foto 24- Atividade Educativa da Agente Comunitária de Saúde da Equipe de Saúde da Família. 

Foto: Acervo da USF Liberdade II – Dom Jaime Câmara. 

Caminhante, não há caminho, o caminho é feito ao andar.

Ao andar se faz o caminho e ao olhar para trás, se vê a senda que 

nunca se vai voltar a trilhar.

Caminhante não há caminho, somente estrelas no mar. 

Antônio Machado 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
Não importa onde você parou, em que momento da vida 
você cansou. O que importa é que sempre é possível e 
necessário recomeçar.  

Paulo Roberto Gaefke 

 

 

Este trabalho adentrou no diálogo sobre as experiências de práticas 

educativas em saúde desenvolvidas na Estratégia Saúde da Família em Mossoró, 

estado do Rio Grande do Norte, vivenciadas por profissionais e usuários de 12 

Unidades Saúde da Família. Articula algumas ideias conclusivas da pesquisa e 

aponta possibilidades a serem concretizadas na perspectiva de construir a cidadania 

dos atores sociais da saúde. 

Avançou nas reflexões sobre os marcos teóricos que norteiam o Programa 

Saúde da Família, evidenciando que a Estratégia Saúde da Família ocorre para 

efetuar mudanças significativas na consolidação do SUS, enquanto política de 

Estado, que se propõe de intervenção e de construção dialógica na legitimidade e 

institucionalidade da construção do novo ambiente de acesso à saúde. 

De início a pretensão foi, a partir de uma abordagem crítica, construir 

conceitos e significados em termos de educação, participação, saúde e mapa 

cartográfico, para, daí, situar a Educação em Saúde como princípio de sustentação 

da Estratégia Saúde da Família, avaliando até que ponto as atividades impactam na 

realidade de usuários e profissionais.  

Mas, também, avançamos na análise das práticas educativas, na reflexão 

sobre as concepções de educação presentes nas atividades das equipes de Saúde 

da Família e na identificação das dificuldades e das potencialidades dos processos 

educativos em prol de posturas emancipatórias. 

A educação, como direito de todos, foi argumentada como bem social que, 

com base na democracia, tem sido premissa fundamental para a compreensão dos 

movimentos e das políticas que vão se constituindo no país, que no caso do objeto
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investigado é a política pública de saúde. Situamos, então, a educação mediante 

e/para a democracia como pilar essencial na afirmação das práticas cotidianas e 

para o alcance da formação do cidadão emancipado e, portanto, intelectualmente 

autônomo, participativo, solidário, crítico e em condições de exigir espaço digno na 

sociedade e no mundo da saúde. 

No que tange à participação, assumimos a proposição de práticas 

educativas sensíveis à necessidade do indivíduo, inserindo-se no discurso 

emergente de Educação em Saúde, as quais se destinam a conhecer as ações de 

saúde. Dentre estas, incluem-se crenças, hábitos e papéis, dos usuários das áreas 

adscritas e suas condições de vida e saúde, envolvendo todos, profissionais de 

saúde e usuários, nas atividades de participação comunitária, para atuarem como 

iguais, ainda que com papéis diferenciados na sustentabilidade e efetividade das 

práticas de saúde.  

A leitura e interpretação das falas dos participantes, relacionadas à teoria 

estudada, permitiram a criação dos seguintes enredos sobre as vozes e fios: dos 

Temas e Atividades Educativos; da Participação; das Dificuldades; das 

Potencialidades; e, da concepção de Educação em Saúde, que foram cartografados 

em quadros denominados mapas temáticos, onde localizamos as vozes dos 

participantes, lado a lado, para ajudar no trabalho de tradução da pesquisadora e 

outras interpretações que fossem possíveis. Esta estratégia deveu-se ao fato das 

vozes terem sido acompanhadas pela nossa tradução para visualizarmos aspectos 

da valorização do saber popular e do saber vindo das práticas, em que a 

autoconsciência dos próprios usuários e dos profissionais seja reconhecida.  

Percebemos que esta metodologia de exposição e organização das vozes 

dos participantes abriu caminho para simbolizar e argumentar a relação das práticas 

educativas com a resolutividade dos problemas de saúde da população atendida. 

Entre um e outro fio evidenciou-se nas vozes a confirmação de que no 

âmbito da Saúde da Família, a Educação em Saúde figura como uma prática 

prevista e atribuída a todos os profissionais que compõem a equipe de Saúde da 

Família; mas, que na verdade ainda preponderam no cotidiano das práticas 

educativas resistências de alguns usuários, bem como a maioria dos dentistas e dos
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médicos em participar das ações. Há, também, marcantes dificuldades no 

desenvolvimento das práticas educativas, com perspectiva da participação social e 

em compreender que as verdadeiras ações de Educação em Saúde só têm lugar 

entre sujeitos sociais e se a considerar como estratégia para a constituição de 

sujeitos ativos, que se movimentem em direção à práticas de vida libertadora. 

Por sua vez, os fios tecidos sobre a saúde se pautaram no significado dos 

indicadores das políticas sociais e econômicas, como direito de cidadania e dever do 

Estado, como parte da seguridade social e cujas ações e serviços devem ser 

providos por um Sistema Único de Saúde. Seus enredos, então, estão enlaçados à 

alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho transporte, 

emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso a serviços de saúde. 

Prescinde assim, antes de tudo, o resultado das formas de organização social da 

produção. 

Sobre as práticas educativas em saúde no cenário investigado, apesar de 

haver pontos de convergência entre o significado das vozes dos profissionais e as 

dos usuários, não necessariamente tiveram o mesmo sentido, fato previsto na fase 

de planejamento deste trabalho. Bem porque, como já enfatizado na sua parte 

introdutória, os conhecimentos desse ou daquele grupo podem ser dissonantes ou 

convergentes nesse ou naquele momento quando o fato foi investigado e que 

podem ser significados à luz dos enredos da teoria dos conhecimentos ausentes. 

As práticas educativas orientadas para os processos de mudança, ainda são 

tecidas com métodos e atividades intencionadas apenas em convencer as pessoas 

a modificar seus hábitos e adotar comportamentos saudáveis. Assim, a Educação 

em Saúde, tal como sentida e referida pelos profissionais e usuários, é um recurso 

por meio do qual o conhecimento é cientificamente produzido, intermediado pelos 

profissionais. Aproxima-se, então, do modelo tradicional, em que os elementos 

caracterizadores estão centrados na doença, na prática verticalizada, na 

transmissão de informações do saber científico, normativo e prescritivo sobre como 

os usuários devem adotar seu estilo de vida para ter saúde. 

Contrariando essa lógica assumimos o discurso dialógico emergente de 

práticas emancipatórias de Educação em Saúde, pautadas nas atividades de caráter 
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individual e coletivo, em que a horizontalidade da comunicação se dá através de 

trocas de saberes, construindo e reconstruindo coparticipativamente os 

conhecimentos, de forma autônoma. Nesse sentido, os usuários e os profissionais 

são sujeitos ativos do processo, em que o cotidiano é o gerador do fenômeno 

educativo, e que as práticas são multifacetadas e estrategicamente construídas, na 

perspectiva de libertação das práticas educativas tradicionais e da própria condição 

de submissão aos interesses hegemônicos. 

Reafirmamos, assim, que a educação no mundo da saúde não é a atividade 

de um sujeito pronto e constituído fora da transformação das condições objetivas e 

subjetivas. É desafiada e desafiadora a ter força educativa inovadora, em que os 

sujeitos têm capacidade de trabalhar com a racionalidade e com as paixões, com a 

escolha e com a necessidade, com o fato objetivo e com as crenças, refletindo e 

agindo, para intervir nas demandas objetivas e subjetivas do cotidiano. Assim, a 

Educação em Saúde, vem sendo reconduzida no sentido de ampliar sua margem de 

alcance nos serviços de saúde como uma proposta que busca trabalhar, 

pedagogicamente e politicamente, grupos sociais, visando emancipá-los da 

fatalidade pela consciência de sua condição humana, das injustiças e da falta de 

direitos, a partir da problematização da sua vida. 

Sem dúvida, já se percorreu um longo caminho de lutas, em que as práticas 

hegemônicas, economicistas e biologicistas vêm sendo superadas e sendo 

reconstruída uma nova história de saber / fazer saúde; mas ainda há muito a se 

conquistar; em termos de valores a serem superados, principalmente no que diz 

respeito às normas impostas ao modo de vida e de possibilidades de participação 

social em saúde. 

A compreensão foi de que a interatividade no ambiente no qual se dão as 

práticas educativas em saúde, seja na unidade de saúde, na igreja, na escola, na 

creche ou nas calçadas dos usuários é indispensável que as ações sejam 

planejadas e os temas definidos com a participação e diálogo dos usuários e todos 

os integrantes da equipe de saúde, na perspectiva de garantia do seu sucesso. O 

sentido da participação prescinde de sensibilização de todos os envolvidos, mas 

com o cuidado de não banalizar a participação e as próprias práticas educativas. 
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Alertamos para o fato de que essa possível banalização também está 

relacionada com a concepção das pessoas, na compreensão de sua necessidade à 

vida humana, de modo que, às vezes, se tornam seus ferozes defensores, os 

otimistas e, de outro lado, os demasiadamente contrários, os pessimistas.  

Decorre, no entanto, que, após os fios, laços e enredos aqui criados, outros 

poderão surgir, tendo em vista estas expressões das práticas educativas em saúde 

estarem em evidência pela sua marca nos profissionais e usuários da Estratégia 

Saúde da Família que continuam atuando e tentando superar as barreiras inerentes 

às práticas tradicionais ainda marcantes da Educação em Saúde. 

Desse modo, a tese que defendemos sugere caminhos para outros estudos 

que possam colaborar na compreensão de um modelo dialógico compromissado 

com as trocas dos saberes, procurando responder a outras questões: Como está 

ocorrendo a formação das novas gerações profissionais da saúde, de modo a 

pertencer ao projeto de sociedade, nas suas dimensões técnica, científica, 

pedagógica, ética, humanística e política? 

Como investigar o modelo emergente dialógico nas práticas educativas em 

saúde? Pensamos também em propostas para os profissionais e usuários desta 

pesquisa: que eles possam realizar, durante suas práticas futuras, experiências de 

Educação em Saúde que primem pela valorização no mesmo tempo, dos saberes 

científicos e não científicos, em que as práticas dos profissionais e dos usuários 

tenham igual importância, na construção da cidadania. 

Os argumentos assumidos ao longo desta tese, longe dos extremismos, 

tiveram a pretensão de situar a Educação em Saúde como prática que requer 

aparatos de sensibilização nas suas atividades e temas abordados. São temas que 

incorporam saberes que, se trabalhados com bases dialogadas, contribuirão para a 

prática emancipatória e comprometida com a formação ética, política, sem deixar de 

considerar a importância da humanização, ou seja, a relação humana usuários e 

profissionais.  

Ao contrário do pensamento exposto acima podemos afirmar que a 

dimensão emancipatória das práticas cotidianas da Educação em Saúde no cenário 

em questão não ficou evidenciada, mas que apresentam significativo potencial para 
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permitir pensar/agir a Educação em Saúde como parte de um projeto de vida que 

leve à emancipação, libertação, autonomia, solidariedade, justiça e equidade.  

Constatamos que há um visível distanciamento entre a intenção e o gesto 

dos profissionais em assumir práticas de Educação em Saúde pautadas na 

dimensão dialogal que não querem possuir outro projeto histórico senão o da 

emancipação plena dos usuários dos serviços. 

Mesmo assim foi possível apreender das vozes dos atores sociais da 

pesquisa e a partir das evidências extraídas dos fenômenos observados que há 

fagulhas de práticas inovadoras, cujo novo se faz notar pelas ações diferenciadas 

nas oficinas de desenhos, nas tendas e nas rodas de conversas da calçada amiga, 

as quais podem favorecer a organização social e a aproximação da sociedade 

(usuários) da conquista da emancipação social. 
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Apêndice A 

Solicitação de Autorização28 

Mossoró-RN, ____ de ________________ de ______ 

Senhor(a), 

Sou aluna do curso de Doutorado em Ciências Sociais da Universidade Federal 

do Estado do Rio Grande do Norte e estou desenvolvendo uma pesquisa sobre AS 

PRÁTICAS EDUCATIVAS NA SAÚDE DA FAMÍLIA: uma cartografia simbólica, 

sob a orientação do professor doutor José Willington Germano, cujo campo envolve 

os cenários, atividades e atores sociais na Saúde da Família (SF) do Município de 

Mossoró. Assim, necessito da sua autorização no sentido de utilizar, quando 

necessário, o espaço físico da instituição sob sua gerência, inclusive entrevistando 

pessoas (conforme a necessidade da investigação), participando das reuniões com 

as equipes e coletando informações em fontes documentais durante a coleta de 

dados que será sob forma de observação participante, entrevistas individuais e 

coletiva. 

Esclarecemos que as informações fornecidas serão tratadas com sigilo, bem 

como teremos o cuidado com a preservação da imagem da Instituição. 

O produto da pesquisa constará na Tese de Doutorado, a qual será 

apresentada ao Colegiado do Curso do qual sou aluna. 

Colocando-me ao seu dispor para quaisquer outros esclarecimentos, desde 

já agradecemos a sua compreensão. 

Atenciosamente 

 

Suzana Carneiro de Azevedo Fernandes 

                                                 
28

 Entregue a Gerência Executiva de Saúde do Município de Mossoró e aos gerentes das unidades de saúde onde 

funcionam as ESF que integram o cenário em estudo. 
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Apêndice B 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE 

Para Suzana Carneiro de Azevedo Fernandes, Doutoranda do Curso de Ciências 

Sociais da UFRN. 

Caro (a) participante: 

Vimos, por meio deste documento, solicitar sua colaboração nesta pesquisa 
intitulada AS PRÁTICAS EDUCATIVAS NA SAÚDE DA FAMÍLIA: uma cartografia 
simbólica, que tem como objetivos analisar as práticas educativas que permeiam o trabalho 
dos profissionais que integram a saúde da família, no município de Mossoró/ RN;- refletir 
sobre as concepções de educação presentes nas práticas das equipes de Saúde da Família 
e identificar as dificuldades e as potencialidades dos processos educativos em prol de 
posturas emancipatórias. 

A autorização para a realização de cada entrevista tem garantia de ser livre e que 
as informações fornecidas serão tratadas anonimamente, bem como teremos o cuidado com 
a preservação da imagem do entrevistado e da instituição sediadora, obedecendo às 
diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa, segundo a Resolução nº 196 / 96, de 10 
de outubro de 1996. 

Entendo que estou sendo convidado (a) participar do desenvolvimento dessa 

pesquisa da professora doutoranda do Curso de Ciências Sociais da UFRN Suzana 

Carneiro de Azevedo Fernandes, concedendo entrevista e participando de entrevistas 
individuais ou coletivas, por eu ser Usuário das Unidades Saúde da família ou por ser 
profissional de saúde que integro a equipe Saúde da Família do município de Mossoró. E 
que poderei deixar de colaborar em qualquer fase, sem penalização alguma e sem prejuízo 
ao sigilo quanto às informações já fornecidas, cabendo apenas comunicar a minha decisão 
a pesquisadora. 

Compreendo que os resultados dessa pesquisa, favoráveis ou não, serão 
compartilhados com as pessoas participantes, bem como, com a comunidade acadêmica e 
divulgados através de publicações científicas. Que os resultados desta pesquisa serão 
dados a mim, caso eu os solicite e que a pessoa que devo entrar em contato, no caso de 
dúvidas é com a pesquisadora responsável por este estudo Suzana Carneiro de Azevedo 
Fernandes através do telefone (84) 3315-2151 ou (84) 9411-4152.  

Assinando então este documento, estou dando meu consentimento em participar do 
referido estudo. 

Eu,_______________________________________________________________d
eclaro que conheço os objetivos e procedimentos que envolvem essa pesquisa.  

 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                             Impressão datiloscópica 
 
Mossoró,_____ de_____________ de ________. 
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Apêndice C 

ROTEIRO NORTEADOR PARA ENTREVISTA DESTINADO AOS PROFISSIONAIS 
DA SAÚDE DA FAMÍLIA 

 
DATA:____/______/_____ 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL: __________________ 
SEXO: 1. (    ) Feminino 
            2. (    ) Masculino 
 
O que você compreende por educação em saúde? 
 
Cite algumas atividades de educação em saúde desenvolvidas pela equipe. 
 
Quem participa dessas atividades? 
 
Onde são realizadas as atividades de educação em saúde? 
 
Como são desenvolvidas as atividades de educação em saúde (coletiva ou 
individual)? 
 
Como se dá a participação da comunidade nas atividades de educação em saúde? 
 
Como são planejados, agendados e decididos os temas a serem tratados nas 
atividades de educação em saúde?  
 
Você pode citar algum trabalho de educação em saúde de impacto que mereça 
destaque? 
 
Quais as dificuldades sentidas para desenvolver ações de educação em saúde? 
 
Que sugestões você citaria para corrigir as dificuldades da prática de educação em 
saúde? 
 

Tem algo a acrescentar? 
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APÊNDICE D 

ROTEIRO NORTEADOR PARA ENTREVISTA DESTINADO AOS USUÁRIOS 
DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA  

 
DATA:____/______/_____ 
SEXO: 1. (    ) Feminino 

            2. (    ) Masculino 

 

Você participa de alguma atividade que é realizada pela equipe da saúde da família 

do seu bairro? 

Cite algumas dessas atividades. 

Quem participa dessas atividades? 

Onde são realizadas essas atividades? 

Fale-me sobre essas atividades: aspectos positivos e aspectos negativos. 

O que você sugere para corrigir esses aspectos negativos?  

O que você compreende por educação em saúde? 

Tem algo a acrescentar? 
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APÊNDICE E 
 

CADERNO DE CAMPO 
 
 

DATA:____/______/_____ 
 
Hora: ________________ 
 
Nome da Unidade Saúde Família: _____________________________________ 
 

 

Situação observada: 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Análise da Situação ou Fato Crítico: 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

OBJETIVOS 

- Analisar as práticas educativas que permeiam o trabalho dos profissionais 

que integram a saúde da família, no município de Mossoró/ RN. 

- Refletir sobre as concepções de educação presentes nas práticas das 

equipes de Saúde da Família. 

- Identificar as dificuldades e as potencialidades dos processos educativos 

em prol de posturas emancipatórias. 
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APÊNDICE F 

 
Quadro Demonstrativo da Relação das Unidades Básicas de Saúde por 
equipes e endereço do Município de Mossoró/RN, 2010. 
 

EQUIPE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ENDEREÇO 

012 UBS Enfermeira Conchita  da Escossia Ciarline - 

PACS  

Gerente: Ana Íris de Almeida Liberato 

Rua: Delfim Moreira S/N ABOLIÇÃO II 

- Cep-59619200 

009 UBS Lucas Benjamim –  PACS 

Gerente: Tatiana Azevedo de Araújo 
Rua Cel. Milton Freire S/N ABOLIÇÃO 

III -Cep-59612420 

113; 114 

115 

UBS Dr. Cid Salem Duarte - PSF  

Gerente: Vera Lúcia Costa dos Santos 
Av. Presidente Costa E Silva S/N 

ABOLIÇÃO IV - Cep-59614000 

156 

157 
UBS Dr. Luis Escolástico Bezerra – PSF  

Gerente: Maria Cristina F. Almeida 

Rua Henrique Maciel De Lima S/n,  

SANTA DELMIRA Cep-59615160 

 

103; 110 

142 
UBS Dr. Joaquim Saldanha – PSF/ESTRADA DA RAIZ 
Gerente: Marcelo Emanoel da Silva 

Rua Nicácia Costa Araújo, S/N, 

ESTRADA DA RAIZ 

139 UBS Dr. Moises Costa Lopes  –ESF  

REDENÇÃO 

Gerente: Vanusia Alves Duarte Brilhante 

Rua Senador Rui Carneiro S/N 

REDENCAO I - Cep-59615440 

104; 09; 

122; 137.  

UBS Dr Chico Costa – PSF 

Gerente: Ana Maria Araújo Duarte 
Rua Seis de Janeiro S/N SANTO 

ANTONIO -Cep-59621070 

119; 131; 

138 

UBS Dr. Ildone Cavalcante de Freitas – PSF 

Gerente: Irenice Couto De Medeiros 
Rua Marechal Deodoro 2015 

BARROCAS -Cep-59618120 

120; 121 UBS Sinharinha Borges – PSF 

Gerente: Sônia Cristina Costa Cavalcante 
Rua Riachuelo S/N BARROCAS –Cep -

59621080 

136; 145 Centro Clinico Evangélico Edgard Bulamarqui - 

PSF 

Gerente: Lúcia Alves Cavalcante 

Rua Jose Negreiro 346 CENTRO - Cep-

59610170 

105 UBS Antonio Camilo –   PSF 

Walkia Kelenney de Oliveira 

Rua Camilo Figueiredo S/n  

ILHA DE SANTA LUZIA  
 Cep-59625050 

004 UBS Maria Soares da Costa – São Manoel  – PACS 

Gerente: Francineide Costa Caldas Leonardo 
Rua Dona Lourdes Monte S/N INOCOOP 

-Cep-59631160 

144 UBS Francisco Pereira de Azevedo  – PSF 

Gerente: Diangela Márcia 
Av. Pedro Paraguai S/n LIBERDADE I -

Cep-59633200 

101; 108 UBS Liberdade II – PSF 

Gerente: Francisca Hilma Pereira Menezes 
Rua Projetada S/N LIBERDADE II Cep-

59607140 

146; 147 UBS Vereador Durval Costa – PSF 

Gerente: Carmem Rúbia de Oliveira Leite 
Rua Ralfh Soppor Sn WALFREDO 

GURGEL - Cep-59628050 

154 UBS Duclecio Antonio de Medeiros – PSF 

Gerente: Edileuza Maria da Costa 
Rua Poeta João Liberalino S/N 

TEIMOSOS -Cep-59625225 

148  UBS. Maria Neide da Silva Souza - PSF 

Gerente: Francisca Hilma Pereira Negreiro 

Endereço: Rua Francisco Pereira de 

Azevedo S/N NOVA VIDA - Cep-

59628000 

107 UBS Dr. Epitácio da Costa Carvalho – PSF 

Gerente: Roseane Raimunda de Souza 
Av. Francisco Mota, S/N – Costa e Silva 

Cep 59625-900 

129; 132 

 

UBS Dr. Aguinaldo Pereira  – PSF 

Gerente: Maria Dalva dos Santos Costa 
Rua: André Pedro Fernandes, S/N,  

CONJUNTO VINGT-ROSADO 
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128 
UBS Mário Lucio de Medeiros – PSF 

Gerente: Edílson Mendes De Almeida 

Rua Milton Freitas, 97, ALTO DA 

PELONHA - Cep: 59607140 – Conjunto 

Vingt Rosado  

127 
UBS Dr. Jose Holanda Cavalcante – PSF 

Gerente: Judilene Dantas Alves 

Rua Erondina Cavalcante Dantas,  Nº 03 

DOM JAIME CÂMARA  
Cep-59628800 

158 UBS Dr. Helenio Gurgel  –PSF 

Gerente: Adriana De Almeida Bessa 

Av. Cunha Mota S/N, Alto da Conceição – 

PEREIROS  

 Cep 59600-160  

102; 106 UBS Marcos Raimundo Costa -  PSF 

Gerente: Antônio Moraes Jales 

 

Rua: Marinho Dantas S/N BELO 

HORIZONTE-Cep-59600-500 

111; 155 Centro de Atenção Integrado a Criança - CAIC – 

PSF 

Gerente: Zilma Freire da Silva   

Rua:  Souza Leão,  S/N CARNAUBAL -

Cep-59605310 

159 UBS Dr. José Leão – PSF 

Gerente: Ana Cristina de Oliveira Xavier 
Rua:  Joaquim Nabuco – ALTO DA 

CONCEIÇÃO 

116; 117 UBS Dr. Jose Fernandes de Melo – PSF 

Gerente: Marlete Ramos Lima De Morais Bezerra 
Rua:  Haroldo Gurgel S/N LAGOA DO 

MATO -Cep-59607140 

003 UBS Raimundo Renê Carlos Castro  – PACS 

Gerente: Lenita Helena de Morais Bezerra 

Rua Padre Elesbão, nº:   35  

BOA VISTA - Cep-59605140 

 

112; 134 UBS Dr. Sueldo Câmara – PSF 

Gerente: Sheylla Gythya Guedes de Araújo 

Rua Neide Pinheiro Paula, Nº 87 – 

Aeroporto II QUIXABEIRINHA -Cep-

59607-235 

130; 133 UBS Dr Francisco Fernandes da Costa/ Chico 

Porto – PSF 

Gerente: Diana Paula Fernandes 

Av Antonio Mota 32 Aeroporto I -Cep-

59607000  

143 UBS da Penitenciária Agrícola Mário Negócio - 

PSF 

Gerente: Marcelo Silva 

SÍTIO RIACHO GRANDE nº. 01 Zona 

Rural – Cep 59607-140 

100 UBS Vereador Lahyre Rosado - Sumaré –PSF 

Gerente: Jacqueline de Freitas Pontes 
Rua: João Neponuceno de Moura S/n 

SUMARE –Cep-59633390 

118 UBS Dr Antonio Soares Junior – Bom Jesus – PSF 

Gerente: Jaísa Pontes de Lima Holanda 
Rua Antonio Geraldo De Medeiros Sn 

BOM JESUS -Cep-59635000 

160 UBS Francisco Marques da Silva – PSF  

Gerente: Francisco Sales da Silva Terceiro 
ALAMEDA DOS CAJUEIROS - 

Planalto 

135 UBS Hipolito – PSF 

Gerente: Maria das Graças Freire da Silva 

Sitio HIPOLITO S/N Zona Rural -Cep-

59607140 

Br – 304- Km 

123 UBS Alcides Martins Veras  – PSF 

Gerente: Silvana Nogueira Delfino Freire 
Rua Luis Benício de Aquino  S/N –

PASSAGEM DE PEDRA Cep: 59607140 

16 UBS Piquiri - PSF 

Gerente: Silvana Nogueira Delfino Freire 
Sitio PIQUIRI S/n ZONA RURAL -Cep-

59607140 Rn 110 

149 UBS Chafariz – PSF 

Gerente: Antônio Jacinto de Oliveira 

 

SÍTIO CHAFARIZ – Br 110 

 

126 UBS Francisco Neto da Luz - PSF 

Gerente: Sílvia Regina Alves de Souza 

 

SITIO RIACHO GRANDE S/N Zona 

Rural -Cep- 

 

59611070 
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150 Unidade Móvel II – PSF 

Gerente: Maria das Graças Caldas Leonardo 

Nogueira 

PUXA BOI – Br 304  Km 46 

141 UBS Dr. Paulo Jansem Dantas - PSF 

Gerente: Noelma Miranda Dantas 
Assentamento Real 01 MAISA –

Cep:59603-020 

140; 152 
UBS Francisco Canide Ferreira- - PSF 

Gerente: Noelma Miranda Dantas 

Vila MAISA Br 304 -  Km 09  Zona Rural 

-Cep-59603 020 

Sitio Maisa S/N Zona Rural – Cep 

59607140 

124 UBS Elias Honorato - PSF 

Gerente: Josélia Maria de Oliveira 
Sitio ALAGOINHA S/n Zona Rural Cep-

59607140 

151 UBS Marina Ferreira – Barrinha – PSF 

Gerente: Sonia Couto 
Sitio BARRINHA S/N Zona Rural - Cep-

59607140 

125; 153 UBS Izabel Bezerra de Araujo – PSF 

Gerente: Luciana Freitas Maia  
Rua Domingos Julião Nascimento S/n 

Zona Rural do JUCURI -Cep-59607140 

Fonte:Gerência Executiva da Saúde, 2009. 

Obs: As unidades em destaque são as 12 que serviram de cenário para a pesquisa empírica. 
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