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A viagem não acaba nunca. Só os viajantes 

acabam. E mesmo estes podem prolongar-se 

em memória, em lembrança, em narrativa. 

Quando o visitante sentou na areia da praia 

e disse: “Não há mais o que ver”, saiba que 

não era assim. O fim de uma viagem é 

apenas o começo de outra. É preciso ver o 

que não foi visto, ver outra vez o que se viu 

já, ver na primavera o que se vira no verão, 

ver de dia o que se viu de noite, com o sol 

onde primeiramente a chuva caía, ver a 

seara verde, o fruto maduro, a pedra que 

mudou de lugar, a sombra que aqui não 

estava. É preciso voltar aos passos que 

foram dados, para repetir e para traçar 

caminhos novos ao lado deles. É preciso 

recomeçar a viagem. Sempre. 

 

(José Saramago) 

 

http://pensador.uol.com.br/autor/jose_saramago/
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RESUMO 

 

As intervenções de base comunitária têm sido apresentadas como proposta de 

operacionalização do conceito de vulnerabilidade para a prevenção das DST/Aids. Esta 

pesquisa teve por objetivo analisar a intervenção comunitária desenvolvida através do projeto 

Fortalecimento de redes de ação comunitária para a prevenção em DSt/Aids: conhecer e 

intervir, no bairro de Mães Luiza, na cidade de Natal, estado do Rio Grande do Norte, Brasil. 

O estudo foi realizado no mesmo local onde ocorre a intervenção e tomou como referência 

temporal os primeiros 30 meses do processo  de sua construção e implantação, desde abril de 

2010 até dezembro de 2012. Trata-se de pesquisa com abordagem qualitativa, de caráter 

participativo, desenvolvida a partir da imersão da pesquisadora em campo, sendo este a 

própria intervenção comunitária. Nessa perspectiva, o estudo aproxima-se ao método 

cartográfico no qual a relação pesquisador-pesquisado é engendrada nos atos e efeitos da 

investigação. As fontes geradoras de dados foram o registro de memórias da pesquisadora a 

partir das anotações de campo, narrativas escritas de sujeitos implicados na intervenção e 

documentos referentes ao projeto. No caminho metodológico da cartografia, a imagem do 

rizoma apresentada por Deleuze e Guattari (1995) tem acompanhado a imersão em campo 

dada à natureza de pesquisa-intervenção a qual aproximamos à noção de objeto-rizoma. A 

apresentação de resultados foi composta por tentativa de representação rizomática e um 

hipertexto, tomando como base a narrativa descritiva extraída da análise documental e as 

narrativas multifacetadas com as vozes, os olhares e os afetos narrados pelos sujeitos 

implicados, respectivamente. No caminho percorrido, três pistas foram traçadas como síntese 

do aprendizado produzido pela experiência-intervenção, que podem contribuir para 

compreender o processo em estudo, em seu caráter singular, e orientar reflexões sobre outras 

experiências de intervenção comunitária: pista 1 – A intervenção comunitária como espaço 

ativo-reflexivo e um modo de fazer com; pista 2 – A inclusão como potência e desafio da 

intervenção comunitária; pista 3 – A sustentabilidade como desafio da intervenção 

comunitária.  O estudo indica que a intervenção comunitária se apresenta como potencial 

produtora de saúde à medida que também produz práticas e sujeitos, potencializando 

capacidades criativa e inventiva presentes no cotidiano da comunidade numa perspectiva de 

reinventar saberes e práticas para prevenção das DST/HIV/Aids. 

 

Palavras-chave: pesquisa participativa; intervenções de base comunitária, prevenção, 

doenças sexualmente transmissíveis, HIV/Aids, comunidade.  
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ABSTRACT 

 

Community-based interventions have been presented as a proposal of operationalization of 

the concept of vulnerability to STD/Aids prevention. This study aimed to analyze the 

Community intervention developed through the project Strengthening of Community action 

networks for STD/Aids prevention: know and intervenein, at Mãe Luiza neighborhood, in the 

city of Natal, State of Rio Grande do Norte, Brazil. The study was conducted in the same 

location where intervention occurs and took as time reference the first 30 months of 

construction and deployment process, from April 2010 until December 2012. This is research 

with qualitative approach, participatory character, developed from the immersion of the 

researcher in the field, being this community intervention itself. In this perspective, the study 

approximates to the Cartographic method in which the researcher-researched is engendered in 

the acts and effects research. The data-generating sources were the memories of the researcher 

from the field notes, written narratives of subjects involved in the intervention and documents 

pertaining to the project. In the methodological path of cartography, the image of the rhizome 

by Deleuze and Guattari (1995) has accompanied the immersion in the field given the nature 

of research-intervention which approach to the concept of object-Rhizome. The presentation 

of results was composed for the attempted rhizomatic and a hypertext representation, based on 

the descriptive narrative taken from the documentary analysis and the multi-faceted narratives 

with the voices, the looks and the affections narrated by the subject involved, respectively. On 

the path taken, three lanes were drawn as synthesis of learning produced by experience-that 

can contribute to understanding the process under study, in his singular character, and 

reflections on other experiences of community intervention: track 1- Community intervention 

as active-reflective space and a cause; track 2 – Inclusion as power and challenge of 

community involvement; track 3 – Sustainability as A challenge of Community intervention. 

The study indicates that community intervention is presented as a potential producer of health 

as also produces practical and creative skills, subjects and inventive in the daily life of the 

community with a view to reinventing knowledge and practices for the prevention of 

STD/HIV/Aids.  

Key words: participatory research, community-based interventions, prevention, sexually 

transmitted diseases, HIV/Aids. 
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INTRODUÇÃO  

 

No Brasil, as doenças sexualmente transmissíveis (DST), o vírus da imunodeficiência 

adquirida (HIV) e a Aids continuam sendo um grave problema de saúde, apesar do 

desenvolvimento de novos métodos diagnósticos e de novas terapêuticas. De acordo com os 

dados da Pesquisa de Conhecimento Atitudes e Práticas na População Brasileira (PACAP) de 

2008 (BRASIL 2011), a incidência anual estimada das DST é de 10 a 12 milhões de casos, 

incluindo as não curáveis, tais como a herpes genital, o papilomavírus humano (HPV), a 

hepatite B e o HIV. Estudos realizados em diversos países mostraram um risco aumentado de 

infecção pelo HIV de três a dez vezes maior em pessoas com DST do que em pessoas não 

portadoras desses agravos (BRASIL, 2011). 

No contexto brasileiro da atenção ao HIV/Aids, é possível afirmar que o acesso 

gratuito e universal aos antirretrovirais e à testagem anti-HIV têm reduzido drasticamente a 

morbimortalidade por Aids e a transmissão vertical, resultado da resposta nacional precoce, 

envolvendo a mobilização das organizações governamentais e não governamentais (PAIVA; 

PUPO; BARBOZA, 2006). No que diz respeito à prevenção, a epidemia da Aids colocou em 

xeque as práticas de saúde até então adotadas, detentoras de grandes avanços que levaram ao 

controle e até mesmo erradicação de algumas doenças e que, a partir da epidemia HIV/Aids, 

colocam-se diante de novos desafios.  

Desde o início da epidemia, as estratégias de prevenção têm adotado ações de 

isolamento e exclusão, assim como medidas centradas na mudança de comportamento. A 

partir da década de 1990 as ações de prevenção incorporaram a vulnerabilidade como saber 

mediador das práticas de prevenção das DST/HIV/Aids, cujo potencial reside na possibilidade 

da renovação de práticas construídas com base na articulação de contextos individuais, sociais 

e programáticos.  

Os índices de desigualdade social existentes no país repercutem diretamente na 

qualidade de vida e na garantia de direitos humanos, incidindo nos resultados das ações de 

assistência e prevenção, o que se configura como contexto de vulnerabilidade social. Para se 

elevar a capacidade de prevenção e proteção das populações são necessárias ações 

contextualizadas, dirigidas aos diferentes territórios, em suas diferentes dimensões. 

Os territórios podem se desenhar com base em diferentes forças, sejam elas políticas, 

econômicas, culturais ou subjetivas. As territorialidades sempre estão orientadas a um uso e a 
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um significado, não são gratuitas nem inocentes, elas são múltiplas, complexas, transitórias e 

permanentes, dependendo dos processos que as produzem e as sustêm (HAESBAERT, 2004). 

O potencial operativo do conceito de vulnerabilidade pode aliar-se à noção ampliada 

de território para trabalhar o campo da prevenção para DST/Aids, tendo em vista que ações de 

prevenção devem estar relacionadas às condições e modos de vida das populações as quais ela 

se dirige.  

As intervenções comunitárias têm sido apresentadas como proposta de 

operacionalização do conceito de vulnerabilidade para a prevenção das DST/Aids. Elas 

pressupõem investigação, respeito aos saberes da comunidade e à sua autonomia, 

reconhecimento da identidade cultural e disponibilidade para o diálogo, promoção de direitos 

e recusa a qualquer forma de discriminação, numa perspectiva construcionista e 

emancipatória dos sujeitos (FIGUEIREDO; AYRES, 2002; BENZAKEN, 2007). 

Na perspectiva acima, a intervenção deve se fundamentar na participação da sociedade 

civil, de gestores e profissionais dos diversos setores, governamentais e não governamentais, 

com atuação na comunidade. Além de incorporar aspectos de ordem organizacional, implica 

ainda em assumir posicionamento ético-político de caráter democrático para sua 

concretização (ACIOLI, 2010).  

No contexto da saúde, a intervenção comunitária se caracteriza como uma prática, 

entendendo-se aqui prática de saúde como tecnologia instruída pelos modelos de atenção à 

saúde, que por sua vez configuram-se como a convergência de horizontes entre os diversos 

discursos acerca de modos de operar e gerir as tecnologias de atenção à saúde de indivíduos e 

populações (AYRES, 2009). 

Nesse sentido, O Projeto Fortalecimento de Redes de Ação Comunitária para 

Prevenção em DST/Aids: conhecer e intervir constitui-se em uma intervenção comunitária 

que articula extensão, pesquisa e inovação social, com objetivo de desenvolver metodologias 

e práticas para prevenção das DST/ HIV/Aids dirigidas a adolescentes e jovens da 

comunidade de Mãe Luiza, Natal/RN, com vistas a contribuir para redução de 

vulnerabilidades a que essa população está submetida (RIO GRANDE DO NORTE, 2011). 

O Projeto iniciou-se em abril de 2010, em uma parceria do Departamento de 

DST/Aids e Hepatites Virais do Ministério da Saúde (MS) proposta ao Núcleo de Estudos em 

Saúde Coletiva (NESC) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), a partir do 

Projeto Avaliação das estratégias para aprimorar a gestão dos programas de DST/AIDS no 

Estado do Rio Grande do Norte. Este projeto foi executado através de Convênio celebrado 

entre Ministério da Saúde e Universidade Federal do Rio Grande do Norte, por meio do 
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Programa Nacional DST/AIDS e por meio do Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva/UFRN e 

Departamento de Infectologia/UFRN, com o objetivo de dar apoio à qualificação da gestão 

dos programas de DST/Aids do Estado e em municípios do Rio Grande do Norte. As bases 

metodológicas deste projeto foram o apoio institucional e a educação permanente, 

considerando o contexto institucional, a produção dos sujeitos e de suas práticas, com a 

interação de todos esses elementos por meio de relações dinâmicas e complexas (RIO 

GRANDE DO NORTE, 2009). 

O Projeto Fortalecimento de Redes de Ação Comunitária para Prevenção em 

DST/Aids: conhecer e intervir faz parte da iniciativa do MS de  incentivar, em âmbito 

nacional, o desenvolvimento de metodologias de prevenção para grupos sociais vulneráveis, 

por meio de intervenções comunitárias construídas e implementadas por instituições locais, 

governamentais e/ou não governamentais. A intervenção na comunidade de Mãe Luiza foi 

proposta pelo NESC/UFRN a partir do projeto referido anteriormente, com base nas 

abordagens metodológicas experimentadas no desenvolvimento de ações do Projeto 

Avaliação das estratégias para aprimorar a gestão dos programas de DST/AIDS no Rio 

Grande do Norte, o apoio institucional e a educação permanente. O ponto de referência para 

aproximação à comunidade foi a Unidade Básica de Saúde de Aparecida onde, a partir do 

trabalho já desenvolvido pelas equipes de saúde da família, foi possível mobilizar 

organizações governamentais e não governamentais internos e externos à comunidade e 

buscar articulação com outras inciativas de ensino-serviço da UFRN existentes naquela 

Unidade de Saúde.  

O presente estudo integra o projeto de pesquisa Intervenção comunitária para 

prevenção de DST/Aids, no bairro de Mãe Luiza/ RN: uma análise das ações, dos processos e 

dos sujeitos implicados, que se desdobra em dois protocolos: Protocolo 1 – Produção de 

práticas e saberes em uma intervenção comunitária para prevenção de DST/Aids entre 

adolescentes e jovens em uma comunidade popular e o Protocolo 2 – Estratégias Midiáticas 

na Aprendizagem do tema DST/Aids: ações em rede para reduzir vulnerabilidades de 

adolescentes e jovens da comunidade de Mãe Luiza, Natal RN. 

Esta pesquisa refere-se ao Protocolo 1 que teve como objetivo analisar a intervenção 

comunitária para prevenção em DST/Aids desenvolvida no bairro de Mãe Luiza, buscando 

cartografar processos e ações desenvolvidas pelo Projeto Fortalecimento de Redes de Ação 

Comunitária para Prevenção em DST/Aids: conhecer e intervir.  

Considerando que as intervenções de base comunitária ainda são poucas e raramente 

avaliadas (FIGUEIREDO; AYRES, 2002), espera-se que os resultados desta pesquisa possam 
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contribuir para compreensão de intervenção comunitária como forma de agir em saúde e, 

sobretudo, para aprimorar a intervenção em estudo e fomentar o debate sobre práticas 

comunitárias participativas no contexto do Sistema Único de Saúde. 
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CAPÍTULO I 

 

TRANSBORDAMENTO METODOLÓGICO 

 

1.1 OBJETO-RIZOMA: PERCURSOS DO CAMINHO METODOLÓGICO 

 

O percurso metodológico traçado ao longo da construção da intervenção comunitária e 

do projeto de pesquisa resultou na noção de objeto-rizoma como conceito capaz de expressar 

caminhos de idas e vindas em reflexões, críticas e experimentações da pesquisadora ao tomar 

a própria intervenção como objeto de investigação. Diante das múltiplas facetas para o 

pesquisador e o objeto investigado, objeto-rizoma, então, parece dar expressão a esse trabalho 

investigativo de buscar respostas às questões de pesquisa, à delimitação e à natureza do 

estudo. 

Deleuze e Guatarri (1995) apresentam Rizoma como um sistema que em sua 

multiplicidade não é feito de unidades, mas de dimensões ou, antes, de direções movediças, 

que não tem começo nem fim, mas um meio pelo qual ele cresce e transborda. A noção de 

transbordamento nos inspirou para traduzir nosso objeto de pesquisa que, em suas múltiplas 

direções, mistura-se, confunde-se, altera-se e, ao mesmo tempo, escapa e retorna a 

delimitações e definições, mesmo que provisórias. 

Todo rizoma é estratificado, territorializado, organizado, significado, atribuído, mas, 

compreende também linhas de desterritorialização, linhas de fuga, pelas quais ele foge sem 

parar (DELEUZE; GUATTARI, 1995). 

Ao buscarmos adotar a concepção de objeto-rizoma, neste estudo, reafirmamos a ideia 

de que o objeto de pesquisa tem múltiplas entradas e saídas e que, em um movimento de 

transbordamento interno e externo, aglutina e dispersa saberes e práticas inter-relacionadas, 

que emergem em um meio movediço, em diversas dimensões, fugindo sempre, mas também 

“indicando germens potenciais para a mudança” (PASSOS; KASTRU; ESCÓCIA, 2009, p. 

11). 

Desse modo, apresentamos a seguir o nosso percurso metodológico nesse lugar 

múltiplo entre intervenção e pesquisa, mostrando nossa aproximação às conceituações da 

pesquisa-intervenção com base na cartografia.  

A intervenção comunitária em estudo é um projeto acadêmico de ações integradas 

(extensão, pesquisa e inovação), na perspectiva de implementar ações de prevenção em 
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DST/Aids numa comunidade, incorporando, transformando e reposicionando práticas de 

saúde.  

O componente da pesquisa se desenvolveu de forma articulada às ações de extensão e 

inovação tecnológica do projeto, para analisar e avaliar algumas ações específicas e a própria 

implantação e desenvolvimento da intervenção em seu conjunto, através da observação 

analítica dos processos desenvolvidos. O caráter da intervenção, em sua concepção 

conceitual, desde a elaboração da proposta para ser submetida ao órgão financiador, adotou 

caráter participativo e inclusivo na definição e desenvolvimento das ações.  

Nesta pesquisa, a relação pesquisador-objeto tem implicação declarada, tendo em vista 

a participação das pesquisadoras, mestranda e orientadora, em todas as fases do 

desenvolvimento da intervenção em estudo. Dessa forma, trata-se daquilo que Merhy (2004) 

denomina de intensa implicação do pesquisador no ato da investigação. O sujeito que 

interroga é, ao mesmo tempo, um dos produtores do fenômeno em análise e que, ao saber 

sobre ele, mexe no seu próprio agir, imediatamente e de maneira implicada. Para esse autor, o 

pesquisador chega ao ato de intencionar o conhecimento, o que lhe faz colocar a si mesmo 

como objeto, o que em certa medida torna o processo autoanalítico. Destaca ainda que esse 

processo não se dá com o mesmo desenho investigativo das formas mais clássicas de estudos, 

pois é preciso antes que faça sentido para quem está no processo em análise e que poderá 

fazer sentido para os outros que compõem o cenário em estudo. Necessita, portanto, partir da 

discussão dos modos de dar sentido e significar o fenômeno sob análise, trazendo-os para o 

centro da construção do conhecimento. 

No caminho de definição metodológica deste estudo, tomamos como referência o 

encontro entre a pesquisa e a intervenção, intermediado por um sujeito executor-interrogador, 

para buscarmos referências que possibilitassem aberturas para produção do conhecimento, 

caminho esse favorecido pelo fato de também a pesquisa estar articulada à formação pós-

graduada da pesquisadora, em que leituras e estudos fomentaram múltiplas e novas direções 

ao encontro da pesquisa-intervenção. 

Nesse contexto, identificamos a noção de método como estratégia de pensamento 

(MORIN et al., 2003) como o caminho mais adequado a esta pesquisa. Os autores apresentam 

duas perspectivas do método: como programa e como caminho. A primeira pressupõe o 

resultado desde o início, isto é, que qualquer estudo ou pesquisa deve proceder a partir de 

certezas estabelecidas de maneira ordenada e nunca pelo acaso. A segunda adota a premissa 

que se existe um método ele só poderá emergir durante a pesquisa, durante a viagem ele pode 

ser transfigurado, e ao final ele pode ser formulado e formalizado (MORIN et al., 2003 p. 22)  
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O método como caminho seria a noção de método como estratégia do pensamento e 

não como um programa de procedimentos e técnicas predefinidos. Morin et al. (2003), ao 

discutirem o método como estratégia do pensamento, citam Gaston Bacherlard para quem não 

existe um método fora das condições em que se encontra o sujeito, que ensaia estratégias para 

responder às incertezas, estratégias essas que se revelarão frutíferas ou não no próprio 

caminhar.  

A própria definição deste estudo se deu no caminhar por traçados múltiplos em que se 

encontram intervenção, pesquisa e formação da pesquisadora. Desde sua concepção, o 

presente estudo definiu-se com enfoque qualitativo e com abordagem participativa. A escolha 

por desenvolver uma pesquisa qualitativa se estabeleceu pelo fato desta possuir características 

capazes de atender ao modo de agir da intervenção comunitária, que não se define em um 

método fechado e pré-concebido, mas que se constrói no percurso de sua execução, 

demandando da metodologia a ser adotada características que fossem capazes de apreender 

essa singularidade.  

Segundo Pires (2008), entre as características da pesquisa qualitativa está a sua 

flexibilidade de adaptação durante o seu desenvolvimento, inclusive, da construção 

progressiva do objeto da investigação, sua capacidade de combinar diferentes técnicas de 

geração dos dados e de descrever em profundidade aspectos importantes da vida social 

concernentes à cultura e à experiência vivida, entre outras.  

O caráter participativo do estudo deve-se ao fato de que a pesquisa participativa busca 

a análise da realidade de uma comunidade com a participação de seus integrantes e tem como 

objetivo promover a transformação social. Envolve um processo de aprendizagem e de 

imersão na realidade, dialogando com o modo de operacionalização da intervenção 

comunitária (ESTEBAN, 2010). 

Nessa perspectiva, aproximamo-nos da noção de objeto-rizoma (DELEUZE; 

GUATTARI, 1995) que pelo princípio da cartografia não pode ser gerado por nenhum 

modelo estrutural ou gerativo.  

A cartografia, afastando-se de modelos estruturados, explora sem constituir limites 

definitivos nem entradas e saídas exclusivas, sendo o percurso escolhido apenas uma 

possibilidade entre outras. Não há uma sequência necessária. O método da cartografia trata da 

experimentação do pensamento, um método não para ser aplicado, mas para ser 

experimentado, com um rigor cuja precisão não se compromete com resultados exatos, mas 

com compromisso e interesse, com implicação em uma experimentação ancorada no real 

(PASSOS; KASTRUP; ESCÓCIA, 2009).  
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   Essa perspectiva metodológica tem sido adotada em alguns estudos que têm o tema 

da saúde como objeto, em especial, fenômenos relacionados à produção de saúde-atenção-

cuidado. Na literatura, podemos identificar várias publicações que se autodenominam ou 

usam tais referenciais na construção de suas pesquisas, entre as quais algumas aqui foram 

referenciadas: Onocko e Furtado (2008); Passos et al. (2009); Pezzato (2009); Pezzato e 

L‟Abbate (2011); Souza (2011); Franco (2009).  

Em se tratando de um método processual, a prática da cartografia exige atenção para 

seguir pistas, procedimentos, estratégias concretas para captação de movimentos, das 

subjetividades e dos territórios inerentes ao processo em andamento, que possibilitem sua 

operação (KASTRUP; BARROS, 2009). 

Assim, na trajetória do nosso caminhar, a escolha metodológica se torna mais evidente 

e se aproxima da definição de cartografia conforme descrita anteriormente. Nela encontramos 

o sentido necessário para esta investigação: acompanhar e cartografar, de forma atenta e 

implicada, os processos da intervenção comunitária em sua produção cotidiana.  

 

1.2 O LUGAR E OS PARTICIPANTES DA PESQUISA-INTERVENÇÃO 

 

O lugar da pesquisa, como já referido anteriormente, é onde ocorre a intervenção 

comunitária objeto do estudo: o bairro Mãe Luiza, localizado no município do Natal, no 

Estado do Rio Grande do Norte, Brasil. A seguir, apresentamos algumas referências da cidade 

para localizarmos melhor esse lugar em seu contexto histórico de urbanização. As 

informações que configuram a descrição seguinte foram extraídas da publicação Natal: meu 

bairro minha cidade, produzida pela Prefeitura do Natal, em 2009 (NATAL, 2009). 

 O município de Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte, localiza-se na costa 

atlântica e é cortado pelo rio Potengi, no qual se encontra um importante porto marítimo. É 

uma cidade turística, onde as pessoas são atraídas pelas praias e o clima agradável. Está 

dividida geograficamente em 36 bairros, distribuídos em quatro regiões administrativas: 

Norte, Sul, Leste e Oeste. 

A região Leste é integrada por bairros de alto poder aquisitivo, como é o caso de 

Petrópolis, e por aqueles de baixo poder aquisitivo, como é o caso de Mãe Luiza. Um 

contraste acentuado pela construção em fileira de prédios luxuosos que sobem da praia em 

direção ao que foi, por muito tempo, um mirante privilegiado de quem morava ou visitava o 

morro onde se localiza Mãe Luiza.  
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Os primeiros registros sobre a ocupação de Mãe Luiza aparecem já no início do século 

XX, com o topônimo “Morro do Bode”, assim denominado pela prática de se levar caprinos 

para pastar nas dunas cobertas de vegetação rasteira. Relativamente, próximo do centro 

histórico da cidade, mas, ao mesmo tempo, guarnecida pelas dificuldades topográficas, o 

Morro do Bode iria aos poucos servir de “pouso” para famílias de migrantes pobres, vindos 

do interior do estado. A origem provável do nome do bairro viria de Senhora Luiza, uma das 

primeiras moradoras do morro e parteira de profissão, responsável pela ajuda a outros 

moradores mais pobres ou recém-chegados.  

Em 1951, foi inaugurado, nessa comunidade, o Farol de Natal, que depois se tornou 

conhecido como Farol de Mãe Luiza. Mas só em 1958 a comunidade viria a obter o status de 

bairro, mediante a criação da Lei 794 de 23 de janeiro de 1958, sancionada pelo prefeito 

Djalma Maranhão. Além dessa lei, o prefeito aprovou um plano de loteamento para a área e 

permitiu a concessão de cartas de aforamento para aqueles que já moravam ou que quisessem 

construir moradias no local.  

Mãe Luiza é o bairro com maior densidade populacional de Natal, 165 hab/há. Tal 

adensamento se fez com prejuízo da qualidade habitacional da área, além da formação de 

favelas internas, em áreas de risco próximas a graves declives. 

Quanto aos equipamentos sociais, na comunidade estão localizadas duas unidades de 

saúde, Unidade Básica de Saúde de Aparecida (UBS), onde atuam equipes de saúde da 

família, e a Unidade Mista de Mãe Luiza (UM), com atendimento ambulatorial; cinco escolas 

públicas; 14 organizações comunitárias e dois espaços para atividades de desporto. 

O bairro de Mãe Luiza tem sido historicamente foco e prioridade de ações sociais, 

constituindo-se em uma das Áreas Especiais de Interesse Social (AEIS), regulamentadas pelo 

poder público, desde a elaboração do Plano Diretor de Natal em 1994. 

A escolha desse bairro para a intervenção comunitária, objeto desta pesquisa, envolveu 

algumas condições de viabilidade institucional e de contexto local: a inserção da universidade 

através do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET Saúde) na unidade básica 

do bairro, a manifestação do desejo dos profissionais em desenvolverem ações relacionadas 

ao tema da intervenção e a tradição receptiva da comunidade para projetos inovadores e de 

engajamento social. 

Esta pesquisa, ao resgatar a trajetória de desenvolvimento do projeto de 

“Fortalecimento de Redes de Ação Comunitária para Prevenção em DST/Aids: conhecer e 

intervir” desde a sua construção, em abril de 2010, até dezembro de 2012, tomou também 

Mãe Luiza como o lugar de sua realização. 
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Os participantes da pesquisa são todos os atores envolvidos no processo de construção 

e implantação no Projeto nos anos de 2010, 2011 e 2012, em um total de 47 adultos e 20 

adolescentes e jovens, integrantes de diversas instituições da comunidade e externas a ela, 

conforme enumerados: 

 

1. Unidade Básica de Saúde de Aparecida – UBS 

2. Unidade Mista de Saúde de Mãe Luiza – UM 

3. Projovem Adolescente de Mãe Luiza 

4. Casa do Bem 

5. Escolinha de Surf Filhos da Mãe 

6. Centro Sócio Pastoral 

7. Casa Crescer 

8. Centro Comunitário 

9. Grupo de Idosos 

10. Escola Estadual Senador Dinarte Mariz 

11. Escola Estadual Monsenhor Alfredo Pegado 

12. Escola Municipal Antônio Campos 

13. Escola Estadual Salva Lopes Capistrano 

14. Escola Estadual Professor Severino Bezerra 

15. Secretaria Estadual de Saúde Pública do Rio Grande do Norte – SESAP 

16. Secretaria Municipal de Saúde 

17. Secretaria Municipal de Educação 

18. Grupo de Trabalho Intersetorial Estadual do Projeto Saúde e Prevenção nas 

Escolas – GTIE SPE 

19. Organização não Governamental Canto Jovem 
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1.3 AS NARRATIVAS E SEU POTENCIAL DE RECEPTOR, GERADOR E 

ANALISADOR DE DADOS  

 

No campo de pesquisa, e nesse caso em especial da cartografia, estamos sempre 

tratando de alguma forma de narrativa como fonte de dados, através das diferentes técnicas 

(entrevistas, observação participante, grupos focais, análise documental, entre outros), que 

indicam diferentes maneiras de narrar dos participantes, sejam eles sujeitos da pesquisa ou o 

próprio pesquisador (PASSOS; BARROS, 2009). 

As narrativas em suas diversas formas emergem como resultado da inter-relação das 

forças e, sendo linguagem, abre-se à interpretação ao mesmo tempo em que estabelece 

condições para sua circulação, recepção e produção. Ao relacionar texto, narrativa e discurso, 

pode-se identificar as condições para inserção e circulação dos dizeres sociais, das ideologias, 

das realidades da vida cotidiana e de processos em curso (ONOCKO CAMPOS; FURTADO, 

2008). 

Em nosso percurso metodológico, identificamos diversas fontes possíveis entre 

documentos, pessoas a serem entrevistadas, situações a serem observadas. Optamos pelo uso 

de narrativas receptoras-geradoras de dados, tomando-as também como possibilidade de 

apresentação, análise e conclusões de resultados. Desta forma, recorremos a construções de 

narrativas a partir da pesquisa documental, do registro das observações de campo e das 

narrativas escritas de atores implicados na intervenção. 

 

1.3.1 Pesquisa documental  

 

A pesquisa documental permite acrescentar a dimensão do tempo à compreensão do 

social, favorecendo a análise do objeto em estudo a partir da observação do processo de 

maturação ou de evolução de indivíduos, grupos, conceitos, conhecimentos, comportamentos, 

mentalidades, práticas entre outros (SÁ-SILVA 2009 apud CELLARD 2008). Neste estudo, 

recorremos à pesquisa documental com o objetivo de resgatar o processo de construção e 

implantação do projeto de intervenção a partir dos registros institucionais.  

A pesquisa documental adotada corrobora alguns pressupostos que tomam o 

documento com um sentido mais amplo, como documento escrito, ilustrado, transmitido pelo 

som, imagem ou qualquer outra maneira, que deve ser submetido a uma crítica, considerando 

que o documento se apresenta como produto da sociedade que o fabricou, segundo relações 

de forças, ou seja, o documento como monumento. Para Le Goff (2003), analisar o 
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documento como monumento permite o seu uso científico como forma de recuperar a 

memória coletiva e considerar que estes são leituras e modos de interpretar o vivido por um 

determinado grupo de pessoas em um determinado tempo e espaço, e, portanto, não são 

produções isentas nem ingênuas. 

Os documentos pesquisados, preliminarmente, referem-se aos registros das ações e 

atividades do próprio projeto (relatórios técnicos e materiais escritos, produzidos durante sua 

construção e seu desenvolvimento). A pesquisa documental foi realizada tendo dois 

momentos: a fase de busca e pré-análise de documentos e a fase da análise documental 

propriamente dita. 

A busca de documentos para o período de abril a dezembro de 2010 iniciou-se a partir 

dos arquivos do Projeto: “Avaliação das Estratégias para aprimorar a Gestão dos Programas 

de DST/Aids no Estado do Rio Grande do Norte – Brasil” (RIO GRANDE DO NORTE, 

2009) tendo em vista que a ideia e a construção da intervenção comunitária em estudo surgiu 

no contexto da execução daquele projeto e a partir da equipe nele envolvida. Os documentos 

encontram-se arquivados em formato eletrônico e impresso, no NESC/UFRN, órgão 

institucional executor do referido projeto, cujos relatórios foram elaborados por integrantes e 

colaboradores do mesmo.  

Naquele momento, a referência usada nos documentos e pelas pessoas ao Projeto da 

Intervenção Comunitária, em construção, foi pela designação de “Projeto Mãe Luiza”. Na 

pesquisa documental identificamos ausência de alguns relatórios de atividades desenvolvidas 

e, nesses casos, usamos como documento de registro a programação da atividade.  

A partir de janeiro de 2011 a busca de documentos passou a ser realizada com base 

nos arquivos do Projeto “Fortalecimento de Redes de Ação Comunitária para Prevenção em 

DST/Aids: conhecer e intervir” (RIO GRANDE DO NORTE, 2011). O arquivo, localizado 

também no NESC/UFRN, está organizado e disponível em formato digital e impresso. 

Inicialmente, empreendemos a busca de documentos relacionados às atividades do projeto. 

Tendo em vista que os relatórios por atividade são em quantidade muito elevada e estão 

registrados de forma sintética em relatórios mensais, a opção mais racional foi os relatórios 

mensais como documentos de referência na pesquisa. Recorremos aos relatórios por atividade 

somente para aprofundar alguns aspectos ou elucidar dúvidas.  

Os relatórios mensais coletados correspondem ao período de janeiro de 2011 a 

dezembro de 2012. Estes foram produzidos pelos integrantes da coordenação do Projeto e 

pelos estudantes bolsistas, com a colaboração de alguns participantes das atividades 

desenvolvidas.  
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Constituem-se em referências principais da pesquisa documental os relatórios 

descritos, produzidos nos anos de 2010, 2011 e 2012. Constituem-se em referências 

secundárias da pesquisa os projetos lançados nos sistemas da UFRN e do órgão financiador, 

ofícios de renovação, produções audiovisuais e trabalhos apresentados em congresso, 

produzidos no mesmo período citado anteriormente. 

Durante a análise documental elegeu-se como unidades de análise os documentos 

completos, em toda a sua extensão, incluindo anexos e apêndices, quando presentes, cujas 

unidades de registros, obtidas a partir da decomposição do documento, foram as datas, os 

objetivos e as ações descritas (SÁ-SILVA et al., 2009), a partir das quais foi elaborada a  

Figura 1.  
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2010 

2011 
2012 

 02/2010 – Proposta de realização 

do projeto pelo DST/Aids MS. 

 

 04/2010 – Início das atividades na 

comunidade. 

 

 04 a 07 de 2010 – Construção do 

projeto: em um total de 5 

encontros com a comunidade 

 

 07/2010 – Cadastro do projeto no 

Sistema de Gestão de Convênios 

do Ministério da Saúde. 

 

 

 09/2010 – Aprovação do Projeto 

pelo Fundo Nacional de Saúde. 

 

 10/2010 – Construção do Projeto 

Acadêmico. 

 

 

 10 a 12 de 2010 – Continuidade 

das ações formativas do Projeto 

com profissionais e adolescentes 

e jovens, mobilização da 

comunidade, avaliação das ações 

de 2010 e planejamento para 

2011. 

 



 01/2012 – Elaboração da Proposta de Capacitação dos adolescentes e 

jovens. Projeto Renovado. 

 02/2012 – Seminário de Avaliação e Planejamento. Oficina 

Interprojetos sobre Linha de Cuidado em DST/Aids e Hepatites Virais. 

Inclusão do bolsista de Comunicação. Criação do perfil do no Orkut e 

do banco de imagens do projeto. 

 03/2012 – Participação no Congresso de Cuba. Mobilização dos 

parceiros para a captação jovens para as atividades formativas. 

Criação da conta no Youtube e da conta Flicker. 

 04/2012 – Mobilização para captação de jovens. Formação das 

comissões para encaminhar as ações planejadas. Articulação com o 

GGE do SPE e visita às escolas. Oficina sobre Sustentabilidade do 

Projeto com parceiros e CEDAPS/RJ. 

 05/2012 – Produção do vídeo captação dos jovens. Atividades com 

professores e pais para a implantação do SPE. Discussão sobre a 

construção da linha de cuidado.  

 06/2012 – Início da Formação de Jovens. Inclusão do bolsista de 

enfermagem. Seminário Interprojetos: Integralidade na Produção do 

Cuidado e as DST, Aids e HV com o Professor José Ricardo Ayres – 

USP.  

 07/2012 – Formação de Jovens. Ação de prevenção no São João da 

comunidade. Aprovação do protocolo de pesquisa pelo CEP e início da 

pesquisa. 

 08/2012 –. Formação de Jovens. Inclusão dos jovens da TV do Bem. 

Construção da linha de cuidado em DST/Aids.. Divulgação e 

Mobilização Curso EAD: Juventudes, Sexualidade e Prevenção das 

DST/Aids. Congresso de Prevenção em São Paulo. 

 09/2012 – Formação de Jovens. Reunião de avaliação com 

representantes do Ministério da Saúde – Departamento de DST/Aids e 

Hepatites Virais. 

 10, 11 e 12 de 2012 – Formação de Jovens. Planejamento, realização 

e avaliação da II Mostra de Saúde e Cultura de Mãe Luiza e do 

concurso de vídeo e fotografia. Planejamento das ações para 2013.  

Figura 1 – Descritiva dos dados da 

análise documental 
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1.3.2 Registro da imersão no campo da pesquisa-intervenção 

 

A observação participante é um processo pelo qual se mantém a presença do 

observador em uma situação social, com a finalidade de realizar uma investigação 

científica (MINAYO, 2011). Neste estudo, a observação teve como principal 

instrumento de registro o diário de campo.  

A abordagem do diário de campo pode ser temática, multirreferencial, 

permitindo que ele seja lido sob diferentes ângulos: individual, interindividual, grupal, 

institucional, organizacional (PEZZATO; L‟ABBATE, 2011). Nesta pesquisa, o diário 

foi usado para registro de informações individuais obtidas na vivência da pesquisadora 

em sua imersão no campo. Os registros foram, em sua maioria, realizados no momento 

de cada atividade do projeto, mas também incluíram reflexões, posteriores à realização 

das mesmas.  

O registro de observações se referiu aos encontros para planejamento, realização 

e avaliação de ações do Projeto de uma forma global, excluindo-se as ações para o 

desenvolvimento de estratégias de formação de adolescentes e jovens associadas à 

comunicação midiática e aos temas relacionados à prevenção das DST/AIDS. Estas 

ações são objeto de investigação do Protocolo 2: “Estratégias Midiáticas na 

Aprendizagem do tema DST/Aids: ações em rede para reduzir vulnerabilidades de 

adolescentes e jovens da comunidade de Mãe Luiza, Natal RN”, que faz parte do projeto 

de pesquisa que abriga também o presente estudo, conforme explicitado anteriormente.  

Os registros de campo foram realizados no período de 31/07/2012 a 05/12/2012 

em um total de sete observações registradas durante encontros do grupo condutor do 

Projeto na comunidade, em diferentes instituições: Escola Estadual Senador Dinarte 

Mariz, Unidade Básica de Saúde de Aparecida e Centro Sócio Pastoral, para planejar, 

organizar e avaliar ações desenvolvidas na comunidade. 

Os registros de campo realizados foram incorporados à narrativa do projeto 

produzida pela pesquisadora, sujeito desta pesquisa, relacionando os fatos narrados, a 

partir da memória, com os registros de campo tomados no momento da realização da 

atividade observada, constituindo-se no Capítulo 2, parte do mosaico de narrativas que 

compõe esta cartografia.  
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1.3.3 Narrativas escritas de atores implicados na intervenção 

 

A narrativa escrita como fonte de dados, neste estudo, surgiu a partir da 

experiência da pesquisadora em elaborar uma narrativa sobre a trajetória do Projeto de 

intervenção comunitária em questão, desde a sua concepção até dezembro de 2012, a 

partir da reconstrução de seus registros de campo. O exercício provocou a decisão de 

abandonar a realização de entrevistas individuais, previstas originalmente, e estimular a 

construção de narrativas pelos demais atores da intervenção. Nessa perspectiva, 

inspiramo-nos na noção de narrativa como instrumento de produção de conhecimento 

(SCHULTZ WITTIZORECKI et al., 2006).  

Narrativa como instrumento de produção de conhecimento é uma opção na 

construção dos “mosaicos” de informações que objetivam compreender os significados 

do fazer cotidiano, porque narrar é considerar percursos de vida e entrar em contato com 

lembranças (distantes ou próximas), sentimentos e subjetividades, ou seja, é “caminhar 

para si” (SCHULTZ WITTIZORECKI et al., 2006). 

Souza et al. (p. 1,  2011) consideram que “uma narrativa é produto do ato de contar 

histórias de um encontro vivenciado, seja como observador seja como protagonista ou 

coadjuvante da situação narrada”. A partir de várias narrativas da experiência de discentes 

que cursaram uma disciplina estimulados por questões que indagam sobre o encontro com a 

situação ensino-aprendizagem, a docente, como narradora, compartilha essas diversas 

narrativas na produção de um hipertexto, considerando que ao compartilhar sua narrativa o 

narrador, imediatamente, abre-a para múltiplas possibilidades de narração. Nessa 

experiência há também o destaque para a “multiplicidade de vozes e afetos” que “se 

multiplicam na composição da narrativa hipertextual, porque o olhar de quem produz a 

narrativa vai fazendo os recortes nos diversos textos, buscando diversidade e harmonia, 

como o artesão que tece um patch work em várias cores” (SOUZA et al., 2011, p. 1-2). 

Nessa perspectiva, foram realizados convites para elaboração de narrativas 

escritas individuais sobre a experiência no âmbito do projeto a partir de roteiro com 

orientações gerais de construção da narrativa e da assinatura do termo de consentimento 

livre e esclarecido (Apêndice A). 

A escolha dos sujeitos integrantes do projeto para os quais foi feito o convite 

para elaborar a narrativa escrita buscou contemplar uma diversidade de situações: 

incluir instituições governamentais e não governamentais, participantes adultos e 

jovens, homens e mulheres, participantes do projeto que estavam mais próximos das 
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ações e participantes que estavam mais distantes, participantes de nível superior e 

médio. 

Dessa forma foram convidados sete participantes do projeto para realizarem as 

narrativas escritas: dois da UBS, um de nível médio e outro de nível superior, um da 

Unidade Mista (UM), dois de organizações não governamentais diferentes, e dois 

jovens, um do sexo masculino e um do sexo feminino. 

Dos sete convidados apenas um, de uma organização não governamental, não foi 

possível contatar, e não respondeu aos recados deixados para que entrasse em contato. 

Este estudo conta então com seis narrativas construídas por participantes do projeto a 

partir do convite realizado e mais uma narrativa construída pela pesquisadora, em um 

total de sete narrativas. 

A partir dessas diversas narrativas, adentraremos no caminho de análise. As 

narrativas aqui elaboradas, ao tempo que se misturam, também vão definindo um texto 

de múltiplas vozes e escritas, à semelhança de um mosaico, no qual esperamos poder 

configurar a trajetória da intervenção em estudo, não apenas em sua descrição 

cronológica, mas com alguns elementos que possam suscitar análise e contribuições 

críticas ao modo de interagir e intervir para prevenir DST/HIV/Aids em uma 

comunidade específica, com a singularidade de Mãe Luiza, mas com traços comuns de 

outros lugares.  
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CAPÍTULO II 

 

 

O OBJETO EM MOVIMENTO: UMA PRIMEIRA NARRATIVA SOBRE A 

INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA EM MÃE LUIZA 

 

 

A narrativa aqui apresentada foi construída a partir da memória sobre a minha 

vivência no projeto Fortalecimento de Redes de Ação Comunitária para Prevenção em 

DST/AIDS: conhecer e intervir. O registro das memórias é mesclado com anotações de 

campo iniciadas após a aprovação do projeto de pesquisa pelo CEP, em julho de 2012, 

realizadas durante os momentos de encontro do grupo condutor do referido projeto para 

planejar, organizar e avaliar as ações desenvolvidas.  

A construção do projeto Fortalecimento de Redes de Ação Comunitária para 

Prevenção em DST/AIDS: conhecer e intervir teve inicio em abril de 2010, a partir de 

uma proposta feita ao Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva (NESC) da UFRN pelo 

então Programa Nacional de DST/Aids do Ministério da Saúde, juntamente com a 

equipe do projeto Avaliação das Estratégias para Aprimorar a Gestão dos Programas 

de DST/Aids no Rio Grande do Norte, também desenvolvido em parceria com o 

NESC/UFRN. A oferta partiu do Programa de incentivar o desenvolvimento de trabalho 

junto a comunidades populares, aliando os temas Aids e pobreza para implantar uma 

intervenção de base comunitária. Outras inciativas semelhantes foram também 

estimuladas em outros estados brasileiros como São Paulo, Paraíba, Rio de Janeiro e 

Ceará. Havia a intenção de desenvolver metodologias de prevenção das DST/Aids 

através de ações inovadoras capazes de gerar evidências no campo da prevenção.  

A ideia inicial era estimular inciativas com autonomia de criação, sem um 

modelo específico a ser seguido, mas com formação de um grupo de acompanhamento 

das experiências, buscando definir indicadores de acompanhamento das propostas e 

encontros de caráter formativo. Essa intenção não se consolidou por completo, tendo 

progredido parceria entre os projetos do Rio Grande do Norte e do Rio de Janeiro, com 

a participação de seus integrantes (técnicos e pessoas das comunidades).  

Os integrantes do Projeto de Intervenção Comunitária do RN foram convidados 

a participar do evento Fala Comunidade, no Rio de Janeiro, em 2010 e 2011, 

organizado pelo CEDAPS, que discute temas e experiências de intervenção em 

diferentes comunidades naquele estado, todas dentro da proposta de redução de 
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vulnerabilidades às DST/Aids. Participaram desses eventos integrantes da coordenação 

do Projeto, das Unidades de Saúde e de ONGs envolvidas na intervenção. 

No Rio Grande do Norte, a comunidade de Mãe Luiza foi indicada para 

desenvolvimento da proposta de intervenção comunitária tendo em vista que o Distrito 

Leste, onde essa comunidade se localiza, há indicadores preocupantes quanto à situação 

das DST/Aids, uso de drogas e gravidez na adolescência e, em Mãe Luiza, tais 

problemas também se evidenciam. Outros fatores referem-se ao fato da comunidade 

possuir a densidade demográfica mais alta do município e de que, historicamente, tem 

sido campo receptivo às ações governamentais e não governamentais. 

A primeira aproximação da equipe do projeto da UFRN com a comunidade Mãe 

Luiza foi com a Unidade Básica de Saúde de Aparecida (UBS). A partir de um primeiro 

contato telefônico com uma das enfermeiras da UBS, foi solicitado um encontro no qual 

foi apresentada proposta e discutida a necessidade de mobilização de atores da 

comunidade, profissionais da Unidade Mista de Saúde de Mãe Luiza (UMS) e os 

profissionais da própria UBS interessados em participar da construção do projeto. 

No âmbito do projeto Avaliação das Estratégias para Aprimorar a Gestão dos 

Programas de DST/Aids no Rio Grande do Norte já estava sendo desenvolvida uma 

ação de apoio à UMS, que constava da discussão dos processos de trabalho para atenção 

às DST/Aids, implantação do teste rápido para detecção do HIV e do diagnóstico 

sindrômico das DST.  

Nesse primeiro contato não houve participação significativa de integrantes da 

comunidade, mas a conversa foi importante para que os profissionais das duas unidades 

de saúde presentes conhecessem a proposta e para que o grupo de mobilização do 

Projeto iniciasse diagnóstico sobre a viabilidade e aceitação da proposta, iniciando a 

aproximação junto à comunidade e seus equipamentos sociais. Nesse momento, 

algumas informações sobre os processos de trabalho das unidades e a dinâmica da 

comunidade foram discutidas. Ficou definido novo encontro no qual os profissionais da 

UBS ficariam responsáveis por mobilizar alguns atores da comunidade.  

Ainda nesse primeiro encontro ficou evidente o interesse dos profissionais da 

UBS em aderir à proposta de elaboração do Projeto, o que não foi percebido em relação 

à equipe da UMS, que apresentou uma série de dificuldades para desenvolver trabalhos 

de prevenção em DST/Aids, apesar de naquela Unidade já existir um trabalho de apoio 

para reorganização dos processos de trabalho com vistas á implantação do cuidado às 

DST/Aids, referido anteriormente.  
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Alguns encontros sucederam esses dois primeiros. Os encontros seguintes 

aconteceram com os objetivos de apresentar a proposta de construção do Projeto, 

inclusive no âmbito da gestão municipal e estadual; realizar oficinas sobre os temas que 

se constituíam como base teórica para elaboração do Projeto (vulnerabilidade, 

prevenção, DST/Aids); fazer o diagnóstico territorial sobre os equipamentos do bairro, 

espaços e ações de prevenção que já vinham sendo executados e sobre os dados de 

DST/Aids na comunidade, destacando as suas vulnerabilidades específicas.  

O número de participantes nos encontros ampliou-se gradativamente, tanto em 

relação aos profissionais de saúde da UBS quanto em relação aos representantes das 

diversas instituições governamentais e não governamentais da comunidade. Ao mesmo 

tempo, ocorreu distanciamento dos profissionais da UMS. 

O processo de construção do projeto foi atravessado por muitos questionamentos 

com relação a sua implantação, que variaram desde a crítica ao Projeto por não prever 

remuneração para profissionais da UBS, o que se constituiria em mais trabalho e 

nenhum benefício direto aos profissionais, até a desconfiança quanto à possibilidade de 

que o Projeto, sendo construído a partir da comunidade, teria ou não possibilidade de ter 

o seu financiamento viabilizado pelo Ministério da Saúde, pois a experiência daquela 

comunidade era de que os projetos vinham das instituições governamentais já prontos e 

com recurso predefinido para serem implantados na comunidade. 

Alguns outros pontos de tensão permearam os encontros iniciais, como o 

comentário de integrante de uma organização comunitária que, em se tratando de um 

projeto proposto pela Universidade, esta “usa” o espaço da comunidade para fazer 

trabalhos, obter informações e realizar ações que, ao se encerrarem, seus resultados não 

retornam ou não são discutidos com a comunidade, o que gera um desconforto entre os 

atores da comunidade que participam dessas atividades. Esse tipo de questionamento foi 

discutido e esclarecido com o grupo no sentido de que a proposta da intervenção 

comunitária ali proposta seria construir e discutir as ações a partir da comunidade, em 

um movimento de ação e reflexão conjunta com todos os atores envolvidos. No entanto, 

em algum momento o Projeto iria se retirar da comunidade, mas pretendia deixar para 

esta um legado de práticas e conhecimentos.  

Outro fato importante ocorrido durante os momentos formativos e de construção 

do Projeto foi o “boicote” realizado por um Agente Comunitário de Saúde (ACS) da 

UBS que, por não se sentir contemplado nas suas demandas pessoais por algum tipo de 

remuneração para realizar o trabalho, distribuiu panfletos escritos contra integrantes do 
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Projeto e demonstrou resistência quanto ao seu desenvolvimento, com críticas severas 

durante as reuniões ou manifestações de descaso, tais como dormir e realizar outras 

atividades durante os encontros. O Projeto abriu um espaço de diálogo com o ACS 

propondo, através de uma enfermeira da UBS, seu encontro com a coordenação, mas ele 

não se dispôs ao diálogo e, aos poucos, foi se afastando das atividades, até seu completo 

desligamento. 

Durante essa fase de construção do projeto muitos integrantes da comunidade se 

aproximaram e se afastaram. Aqueles que se mostraram mais participativos e ativos, na 

fase inicial, permanecem engajados nas atividades até o presente momento e 

constituíram-se em um núcleo condutor da intervenção. 

O material gerado nesses encontros produziu as bases de atuação do projeto que 

incluíram desde a organização da rede de atenção às DST/Aids, envolvendo tanto as 

unidades de saúde quanto as escolas, passando pela formação de profissionais de saúde 

e de educação, e integrantes da comunidade para abordagem de temáticas como 

sexualidade, gênero, homofobia, entre outras, associadas a metodologias participativas e 

afinadas com a linguagem dos adolescentes e jovens, assim como a formação de jovens 

multiplicadores, na perspectiva da educação de pares. O público prioritário para atuação 

foi adolescentes e jovens, e suas famílias. 

A proposta do projeto foi sistematizada pelo grupo da UFRN em conjunto com 

algumas enfermeiras integrantes da UBS, e teve como base as ações descritas 

anteriormente, que foram incorporadas como metas da intervenção. Incluiu-se também o 

desenvolvimento de projeto de pesquisa com objetivo de gerar informações sobre a 

metodologia da intervenção comunitária na prevenção das DST/Aids em comunidades 

populares. 

Todo esse processo ocorreu de abril até dezembro de 2010, quando a proposta 

do projeto, enfim, foi aprovada pelo Ministério da Saúde (MS), com liberação de 

recursos através do Fundo Nacional de Saúde. Em janeiro de 2011 as atividades do 

Projeto foram retomadas, com redefinição da equipe de coordenação e atividades para 

planejar a reaproximação da comunidade, agora com a perspectiva da implantação das 

ações. Da equipe anterior se mantiveram alguns membros que participaram da primeira 

fase, entre eles eu, e novos foram incorporados, compondo a equipe de coordenação, 

professores dos cursos de Enfermagem, Fonoaudiologia e Comunicação, dois estudantes 

estagiários, um de enfermagem e outro de comunicação.  
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Essa nova fase iniciou com a apresentação do projeto aprovado pelo Ministério 

da Saúde à comunidade, juntamente com a proposta de elaboração de um plano de ação 

que contemplasse as metas estabelecidas.  

No ano de 2011 eu estive mais afastada do projeto, inicialmente, por problemas 

de saúde e, posteriormente, devido ao tempo preenchido com as disciplinas que cursei 

no Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva da UFRN, fazendo parte da 

integralização de créditos acadêmicos do Mestrado. Nesse período foram definidas 

como atividades prioritárias do Projeto: o concurso do nome e logomarca, que envolveu 

a mobilização de adolescentes e jovens da rede pública de ensino da comunidade e do 

grupo condutor do projeto, as atividades formativas de adolescentes e jovens na 

temática das DST/Aids e prevenção associadas à metodologia de desenvolvimento de 

logomarca e a I Mostra de Saúde e Cultura de Mãe Luiza e o lançamento do blog do 

Projeto
1
. 

A I Mostra de Saúde e Cultura de Mãe Luiza foi idealizada como proposta de 

divulgação do Projeto na comunidade, buscando dar visibilidade aos atores envolvidos e 

às ofertas institucionais, governamentais e não governamentais, que envolvem a 

assistência e a prevenção das DST/Aids na comunidade. A atividade mobilizou grande 

número de pessoas engajadas diretamente com a implantação do projeto e de 

profissionais que apoiaram o evento com a realização de atividades de saúde bucal, 

testagem para HIV, sífilis e hepatites virais, assim como atividades educativas cujos 

temas envolveram reciclagem de lixo, oficina sobre sexualidade, vulnerabilidade, 

CineAids, entre outros. Participaram das atividades diversas pessoas da comunidade, em 

sua maioria mulheres adultas, adolescentes e jovens de ambos os sexos. 

No palco montado em frente à sede do Centro Sociopastoral, em área de grande 

circulação da comunidade, foram realizadas apresentações de música, dança e teatro 

realizadas por moradores vinculados ou não a projetos sociais, e a premiação do 

ganhador do concurso para escolha da logomarca e nome do Projeto.  

 

 

                                                           
1
 Disponível em: <http://projetovivamaeLuiza.wordpress.com/>. 

Figura 2 – Logomarca do Projeto 

http://projetovivamaeluiza.wordpress.com/
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 Também foi feita mobilização para as atividades formativas, informativas e de 

saúde que aconteceram, simultaneamente, em diferentes espaços no entorno da área do 

palco. Estiveram  presentes no apoio ao evento a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros 

e a Companhia de Serviços Urbanos de Natal – URBANA. A partir dessa I Mostra foi 

adotada a denominação “Projeto Viva Mãe Luiza”, conforme resultado do concurso 

referido. 

Na avaliação da I Mostra, o grupo que atuou no planejamento e 

operacionalização do evento destacou o ótimo nível de organização de toda a atividade, 

o comprometimento dos atores envolvidos, a mobilização de integrantes da UFRN, dos 

profissionais das unidades de saúde, Secretarias Estadual e Municipal de Saúde. O 

Ministério da Saúde se fez presente através dos representantes do Departamento de 

DST/Aids e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, o que deu um caráter de 

relevância nacional à experiência local. Outro aspecto destacado foi o sentido de 

dignidade e autoestima, que foi favorecido pelo zelo na preparação das atividades, desde 

cuidados em relação à estética do evento e à acomodação confortável para os 

participantes, o que se traduziu como valorização da comunidade e de seus integrantes. 

Entre os problemas identificados na realização da I Mostra destacam-se o 

excesso de atividades concomitantes, o que provocou o esvaziamento de algumas; a 

localização de alguns espaços de atividades, muito isolados do centro das atividades 

(palco); o horário da manhã, por ser uma comunidade que tem o espaço da praia como 

referência principal de lazer, e em especial no dia do sábado, levou grande número de 

pessoas que se encontrava na praia pela manhã a procurar as ações depois das 16 horas. 

Segundo avaliação do grupo condutor, a I Mostra se constituiu como um marco, 

despertando sentimento de confiança e solidariedade entre os envolvidos e, ao mesmo 

tempo, deu um sentido de concretização para o Projeto. Em minhas anotações de campo 

(Registro de campo 17/09/2012), registrei a fala de um participante que é ilustrativa: 

“Até hoje o povo da comunidade fala da Mostra”. 

No ano de 2011 também foi realizada mobilização junto às escolas do bairro 

para as ações do Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE), em conjunto com o 

Grupo Gestor Estadual do SPE, envolvendo as Secretarias Estaduais de Saúde e 

Educação. Essa atividade gerou uma aproximação junto às escolas, mas não repercutiu 

na efetiva participação destas nas ações do projeto. 
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Durante os últimos meses de 2011 foram intensificadas as ações de identificação 

de adolescentes e jovens para constituir um grupo a ser formado nas temáticas 

relacionadas à prevenção das DST/Aids e recursos de mídia, com vistas à produção de 

materiais formativos e informativos, na perspectiva de formar adolescentes e jovens 

multiplicadores nos temas abordados, para atuação nos diversos espaços da 

comunidade. 

Inicialmente, foram mobilizados os integrantes do grupo de condução do 

projeto, em que foram identificados adolescentes e jovens por profissionais que atuam 

na UBS, ACS e enfermeiras, além da UMS que fez contato com escolas do bairro, e o 

Projovem Adolescente que envolveu adolescentes participantes de suas atividades e 

integrantes de ONGs de adolescentes que frequentam os seus espaços. 

A partir da identificação desses jovens foram preenchidas fichas com os dados e 

realizados os convites para os adolescentes e jovens comparecerem em uma escola do 

bairro para participar de atividade de apresentação e adesão ao Projeto. Nessa oficina, 

dos 30 adolescentes esperados apenas dois se fizeram presentes, o que apontou um 

problema na metodologia de mobilização e sensibilização adotada.  

A partir dessa constatação, o grupo condutor do projeto propôs a produção de 

vídeo convidando os adolescentes e jovens da comunidade a integrar o projeto, com a 

participação daqueles que atuaram na I Mostra. O vídeo foi produzido
2
 e apresentado 

nos diversos espaços da comunidade: escolas, Projovem e ONGs. Essa mobilização 

obteve êxito e agregou mais de 20 adolescentes e jovens do bairro. No final do ano de 

2011, foram realizadas duas oficinas para iniciar os trabalhos junto aos adolescentes e 

jovens envolvendo os temas da participação social da juventude e a educação entre 

pares. 

Desde essa primeira formação, observa-se que o grupo de adolescentes e jovens 

sofre alterações continuamente. Os jovens mais velhos que apresentaram perfil de 

multiplicador e adesão ao projeto se desligaram porque iniciaram atividade laboral, 

incompatível com a continuidade no projeto. As integrantes mais jovens do grupo, entre 

11 e 13 anos, não apresentaram perfil de multiplicadoras e a metodologia, que foi 

proposta para adolescentes e jovens mais velhos, acima de 15 anos, não se mostrou 

eficaz para as adolescentes tanto em relação aos conteúdos como na adesão ao projeto, o 

que ocasionou o seu desligamento nessa fase de formação do grupo de multiplicadores.  

                                                           
2
 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=ZrQFwUpQEyE>. 

http://www.youtube.com/watch?v=ZrQFwUpQEyE
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Um grande número de adolescentes indicados pelo Projovem não prosseguiu no 

Projeto. Nas atividades de avaliação e planejamento, realizadas pelos integrantes do 

grupo condutor, apontou-se que o motivo da não adesão desses adolescentes se deu 

porque a participação deles foi imposta pela monitora, que identificou os meninos e 

integrou-os ao projeto, o que não se constituiu em uma opção voluntária de muitos 

daqueles adolescentes. 

Por outro lado, a partir de um dos jovens integrantes, que permaneceu no projeto 

desde o inicio, e que integra vários espaços da comunidade – Projovem, Escola e Casa 

do Bem –, foi identificada iniciativa de criação de uma TV Comunitária, o que gerou 

interesse de outros jovens em participar de oficinas sobre os temas da prevenção 

associados aos recursos de produção e editoração de vídeo. Esse jovem se constituiu 

como um ator-chave na mobilização de outros jovens e como liderança junto aos demais 

integrantes do grupo. A partir desse momento, outros adolescentes e jovens integrantes 

da TV Comunitária se incorporaram ao Projeto e formaram um grupo forte e proativo, 

em torno de 15 adolescentes, que tem se mantido atuante e propositivo.  

De junho de 2012 até dezembro de 2012 foram desenvolvidos os temas de 

participação juvenil e social, direito à saúde e prevenção, sexualidade e Aids, associados 

aos conteúdos de elaboração e edição de vídeo, fotografia e edição de cartilha, 

respectivamente, cujos produtos foram vídeos elaborados pelos jovens com os temas 

das DST/Aids, fotografias para a exposição da II Mostra e a cartilha sobre Aids e 

sexualidade
3
. Após a conclusão dessas oficinas, foram realizadas outras sobre teatro, 

que teve como facilitadora uma das monitoras do Projovem. Essas oficinas tiveram 

como objetivo consolidar todo o conhecimento sobre DST/Aids trabalhado nas oficinas 

anteriores a partir da produção de peça cujo roteiro foi elaborado por uma das jovens do 

grupo e aprimorado por todos os integrantes envolvidos nas oficinas de teatro. A peça 

foi apresentada na II Mostra de Saúde e Cultura de Mãe Luiza, em agosto de 2012. 

No desenvolvimento das oficinas de formação de jovens, identificamos algumas 

dificuldades conforme os registros de campo durante reuniões avaliativas. 

Registro de campo 20/08/2012 – Os participantes da reunião do grupo condutor do 

Projeto apontam dificuldades relacionadas à participação dos profissionais de saúde nas 

oficinas de formação dos jovens 

“Dificuldade de participar das oficinas, na última não tinha ninguém.” 

                                                           
3
 Ainda em finalização no momento de escrita deste texto. 
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“Tem que trazer as pessoas para fazer as coisas. É difícil trazer as pessoas para 

cá.” 

Registro de campo 20/08/2012 – os participantes da reunião do grupo condutor do 

Projeto apontam as seguintes questões relacionadas com o aumento da procura de 

adolescentes na UBS 

“Agora está vindo muita adolescente, mais que antes.” 

Registro de campo 05/10/2012 – os participantes da reunião do grupo condutor do 

Projeto seguem apontando questões relacionadas com a participação dos profissionais 

de saúde nas oficinas de formação dos jovens. 

“As oficinas foram abandonadas pela UBS que não participa mais”. 

Para a II Mostra também foi proposto um concurso de vídeo e fotografia a ser 

organizado e conduzido pelos próprios jovens, que ficaram responsáveis pela 

organização e divulgação das inscrições, com o apoio da equipe do projeto. Grande 

parte dos vídeos e fotografias que concorreram no concurso foi elaborada pelos jovens 

do projeto ou com o apoio destes. 

Alguns integrantes do grupo condutor relataram que muitos adolescentes com 

desejo de participar do Projeto não aderiram à proposta devido à impossibilidade de 

transitarem no território onde estão sendo desenvolvidos os processo formativos, devido 

ao fato de esses jovens estarem submetidos ao controle territorial imposto pelo tráfico 

de drogas presente na comunidade. 

A partir dessa constatação, algumas ACS que atuam no território com tais 

dificuldades realizaram contato com a Igreja Assembleia de Deus, localizada naquele 

território, para realizar uma atividade de aproximação com os adolescentes e jovens da 

área na perspectiva de realizar ações específicas e contextualizadas na situação vivida 

por eles. As ACS consideram essa uma área mais difícil de trabalhar por apresentar um 

número maior de jovens usuários de drogas e que, talvez, estejam menos motivados 

para aderir às ações do projeto. Essa ação está sendo organizada para ser implementada 

no ano de 2013. 

Outra atividade iniciada ainda em 2011 foi o Polo de Família em uma escola do 

bairro. Para sua constituição, foram realizadas rodas de discussão com os pais e mães de 

alunos abordando os temas da sexualidade e da prevenção, a partir das quais foram 

definidos alguns encaminhamentos, que não foram adiante durante o ano de 2012. A 

proposta é retomar a organização do Polo em 2013.  
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No fim do ano de 2011, encerrando os trabalhos na comunidade em função das 

férias do período letivo, foi realizada oficina de avaliação das ações do projeto, com a 

participação de uma convidada externa, Kátia Edmundo, que apresentou e discutiu 

experiências de intervenção comunitária desenvolvidas no Rio de Janeiro, através do 

CEDAPS (Centro de Promoção da Saúde), ONG que integra o grupo de experiências 

fomentada e financiada pelo Ministério da Saúde, da qual o Projeto de Mãe Luiza faz 

parte. Muitas das experiências relatadas, envolvendo diversas comunidades e em 

desenvolvimento há 11 anos, apresentam pressupostos, dificuldades e potencialidades 

semelhantes às da intervenção comunitária desenvolvidas em Mãe Luiza. Essa troca 

trouxe efeitos positivos no sentido de ampliar a percepção dos atores envolvidos no 

Projeto no que diz respeito à abrangência da experiência de intervenção comunitária e 

às perspectivas da sua sustentabilidade. 

Durante os encontros do grupo de condução do projeto, para avaliação, 

planejamento e organização das ações, tem sido recorrente a preocupação com 

sustentabilidade das ações desencadeadas. Os participantes da intervenção temem pela 

descontinuidade das ações de prevenção das DST/Aids, que acontecem de forma 

articulada com a comunidade, no momento da saída do Projeto. Esse receio acontece 

porque o grupo alega falta de recursos financeiros, dificuldades para mobilização de 

recursos físicos e humanos, e baixa capacidade de organização das instituições.  

O tema da sustentabilidade das ações, uma das primeiras preocupações desde a 

fase inicial Projeto, retoma a agenda como um tema. Em abril de 2012, buscando 

subsidiar o grupo com informações sobre as questões que envolvem a sustentabilidade 

de ações comunitárias de prevenção das DST/Aids, foi organizada uma oficina para 

discutir o tema de forma a contemplar tanto os seus aspectos teóricos quanto sua 

dimensão prática através da discussão de experiências realizadas em comunidades do 

Rio de Janeiro. Participaram como convidados representantes da ONG CEDAPS e da 

comunidade do Morro dos Prazeres/RJ.  

Nessa oficina, a partir do marco teórico e da experiência de intervenção 

comunitária apresentada, foram realizadas atividades de mapeamento das principais 

dificuldades e potencialidades da comunidade de Mãe Luiza e foram definidas algumas 

estratégias a serem desencadeadas ou fortalecidas no sentido de garantir a 

sustentabilidade das ações, entre elas: planejamento participativo feito pelos próprios 

jovens identificando rede de contatos de prevenção, prevendo uma logística de apoio a 

transporte e alimentação e/ou bolsa-auxílio (multiplicadores e /ou agentes de 
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prevenção); manter e ampliar processos de educação continuada de profissionais nos 

serviços e programas governamentais em atuação tais como escolas, serviços de saúde e 

outras políticas sociais com foco em HIV/AIDS; criar fórum intersetorial, visando 

discutir os desafios da comunidade para a promoção da saúde; garantir do acesso livre a 

insumos de prevenção assim como a testagem anti-HIV; mapear e fortalecer 

organizações e iniciativas comunitárias locais para a prevenção, implantar pontos de 

prevenção (com cartazes, acesso a preservativos etc.) a partir da atuação dos jovens 

multiplicadores e outras lideranças; oferecer formação para elaboração de projetos a 

serem apresentados a editais públicos para fins de fortalecimento e continuidade das 

ações de prevenção e promoção da saúde na comunidade. 

Outro marco do projeto durante o ano de 2012 foi o Seminário de Integração 

Interprojetos em DST/Aids do NESC. Esse Seminário teve por objetivo abordar e 

discutir uma temática comum às atividades do Projeto Viva Mãe Luiza e o Projeto 

Avaliação das Estratégias para Aprimorar a Gestão dos Programas de DST/Aids no 

Rio Grande do Norte, ambos conduzidos no âmbito do NESC com o apoio do 

Departamento de DST/Aids e Hepatites Virais do MS. Contou com a participação do 

professor José Ricardo de Carvalho Mesquita Ayres, da Universidade de São Paulo, que 

abordou o tema da integralidade e das vulnerabilidades no contexto das práticas de 

saúde. Essa atividade teve a participação de integrantes de diversas instituições 

governamentais e não governamentais da comunidade, algumas adolescentes e poucos 

ACS que não conseguiram comparecer tendo em vista a intensa chuva que aconteceu 

naquele dia. Entre as questões abordadas no Seminário, teve destaque a reflexão sobre 

redes de serviços/universidade, em que a primeira oferece um campo de experimentação 

e se abre à transformação da prática, e a segunda proporciona a possibilidade de 

captação de recursos financeiros, realização de atividades reflexivas e de 

experimentação, encontro esse que deve ser potencializado pelos usuários. 

Em 2012 o projeto retomou as estratégias em torno da organização dos 

processos de trabalho das unidades de saúde do bairro para buscar realizar ações de 

prevenção das DST/Aids pautadas pelo princípio da integralidade, discutindo as ações 

desenvolvidas, estratégias de integração, formação de profissionais nas temáticas da 

prevenção, implantação do teste rápido diagnóstico para HIV, sífilis e hepatites, assim 

como o desenvolvimento conjunto de ações na comunidade.  

As atividades de articulação das unidades de saúde têm apresentado várias 

dificuldades na sua efetivação tendo em vista a divisão histórica da comunidade de Mãe 
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Luiza, que se estabelece tanto no âmbito da área de abrangência de cada unidade como 

em relação ao processo de trabalho da UMS, que deveria executar ações de pronto-

atendimento e de atenção básica, mas tem trabalhado apenas em regime plantão, o que 

dificulta o envolvimento de profissionais nas ações de intervenção comunitária, segundo 

relato dos profissionais de ambas as unidades. Essa situação também dificulta a 

cobertura de ações relacionadas à atenção básica na área de abrangência da UMS, 

incluídas aí as ações de atenção às DST e Aids. 

Muitos movimentos também têm sido feitos para promover a integração entre a 

rede de saúde e a de educação, no entanto, há muitas dificuldades. Percebe-se que as 

escolas se dispõem colaborar com as atividades propostas na intervenção, mas não há 

participação de representantes da educação nas reuniões regulares do grupo condutor da 

intervenção, tanto em âmbito local como das gestões municipal e estadual, o que resulta 

em sucessivas mobilizações nas escolas, não realização de ações específicas para 

comunidade escolar ou realização de ações que talvez não contemplem plenamente as 

suas necessidades. 

Em Registro de campo (31/07/2012), anoto algumas questões apontadas por 

participantes do grupo condutor da intervenção:  

“Necessidade de estreitar a relação da saúde com a escola”.  

“Uma grande dificuldade que os profissionais da UBS relatam é a aproximação 

com as escolas”. 

“As escolas se interessam por ações pontuais”. 

Entre as atividades prioritárias da proposta de intervenção comunitária consta a 

formação de profissionais de saúde e de educação nos temas relacionados à prevenção 

das DST/Aids. Esta seria atendida, em parte, através da realização do curso EAD 

Juventudes, Sexualidade e Prevenção das DST/Aids, uma parceria do MS, MEC, 

UNESCO e SERPRO, que a UFRN foi convidada a desenvolver. O curso foi ofertado 

para todo o estado do Rio Grande do Norte e, especificamente difundido para 

profissionais de saúde, de educação, e integrantes da comunidade de Mãe Luiza. No 

âmbito do Projeto Viva Mãe Luiza, a ideia era que a partir desse curso fossem 

organizados grupos de estudos nos diversos espaços governamentais e não 

governamentais que atuam na comunidade. A proposta não se efetivou como prevista, 

pois os profissionais de saúde, de educação e os integrantes da comunidade não 

aderiram ao curso conforme foi proposto. Avaliou-se, então, que seria necessário pensar 
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uma nova estratégia de formação para os profissionais de saúde e educação da 

comunidade a partir de 2013. 

Outros eventos importantes que se destacam pela mobilização e realização de 

ações do projeto na comunidade são a festa de São João e o 1º de Dezembro. No ano 

2011, durante um São João fora de época na comunidade, foram desenvolvidas 

atividades sobre a prevenção das DST/Aids usando o trio elétrico do evento, com 

distribuição de panfletos informativos e de preservativos. No ano de 2012 as ações 

envolveram a instalação de um espaço de prevenção no local do festejo, onde se 

distribuiu insumos e material informativo, assim como foi exibido o vídeo de Hip Hop 

“Aids, podemos evitar!” elaborado para a Mostra. A cobertura em vídeo do evento e as 

entrevistas foram feitas pelos jovens que participaram das oficinas de vídeo realizadas 

durante a formação dos jovens multiplicadores.  

Os participantes da reunião do grupo condutor do Projeto, em reunião de 

avaliação da atividade desenvolvida durante o São João na comunidade em 2012, fazem 

comentários positivos
4
: 

 

“Proveitoso, todo mundo se comprometeu, todos os panfletos foram distribuídos, 

todos foram respeitados. Estar „na comunidade à noite foi bom, apesar de terem 

dito na unidade que seria perigoso”. 

“[...] com recurso e organização os profissionais de saúde das unidades têm 

capacidade de realizar ações na comunidade para fora dos muros da Unidade”. 

“Quando começou a rodar o videoclipe juntou muita gente, algumas pessoas já 

cantavam, reconhecendo os meninos (da comunidade) no vídeo. Produzir o 

material com as pessoas da comunidade foi muito bom”.  

 

O 1º de Dezembro, em 2011, foi comemorado com realização de uma atividade 

que envolveu as escolas do bairro com a divulgação do Hip Hop e do Projeto. 

A II Mostra de Saúde e Cultura de Mãe Luiza ocorreu em 2012 e teve como 

centralidade os trabalhos e ações desenvolvidos durante a formação dos jovens 

multiplicadores.  

A partir da experiência da I Mostra, na qual ficou constatado que o horário não 

foi o melhor para a comunidade, a II Mostra teve início no final do dia, 17 horas, com 

                                                           
4  Registro de campo em 31/07/2012. 
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previsão de término às 21 horas, para que os moradores tivessem mais possibilidade de 

participação. As atividades foram concentradas, em sua maioria, no palco e suas 

proximidades, foram em menor número do que na Mostra anterior e limitaram-se às 

apresentações culturais de jovens, participantes ou não do projeto, grupo de idosos, e a 

premiação do concurso de vídeo e fotografia. 

O concurso de vídeo e fotografia foi uma atividade com muita dificuldade de 

mobilização por parte da equipe do Projeto, que optou por colocar os adolescentes e 

jovens a frente do processo. Os jovens da comissão organizadora do concurso não 

conseguiram realizar divulgação a contento, nem organizar bem as inscrições, o que 

levantou dúvida na equipe se essa dificuldade seria por não envolvimento ou para 

dificultar a participação de outros jovens do bairro, diminuindo assim a concorrência. 

Ao todo, foram inscritos nove trabalhos: cinco vídeos e quatro fotografias.  

No julgamento final, que se deu durante a realização da II Mostra, foram 

exibidos os trabalhos e procedida votação por uma comissão julgadora constituída por 

diversos atores do projeto e da comunidade, além da votação do público por aclamação 

a partir de um decibelímetro, aparelho usado para medir os ruídos das palmas.  

Nessa II Mostra também foi apresentada a peça de teatro produzida pelos jovens 

do projeto. Apesar do curto tempo de montagem e ensaio, a peça mobilizou muito o 

público jovem presente. O processo de ensaio e apresentação da peça foi a atividade que 

mais mobilizou e agregou os jovens no projeto. A atuação dos jovens foi muito boa. 

Outras atividades da II Mostra foram exposição das fotos produzidas pelos 

jovens durante as oficinas de fotografia, a “tenda da prevenção”, com distribuição de 

informativos, insumos de prevenção e orientações sobre sexo seguro, com 

demonstração sobre a utilização de preservativo feminino e masculino em próteses 

pélvica e peniana. Essas atividades foram desenvolvidas por profissionais de saúde da 

UMS e da UBS e estudantes de diversos cursos da área de saúde da UFRN. Foi 

realizado também o “Fique Sabendo” com testagem rápida para sífilis e HIV, num total 

de 112 testes. Houve um teste positivo para HIV e dois para sífilis. As atividades foram 

encerradas pelo grupo de pagode da comunidade. O espaço do evento permaneceu cheio 

até o final, com evidente participação da comunidade e, em especial, de adolescentes e 

jovens. 

A organização da II Mostra trouxe o desafio de mobilizar alguns atores que 

estavam distanciados do projeto, tanto de profissionais da Unidade Básica de Saúde 

como também dos profissionais da Unidade Mista, mobilização imprescindível para 
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levar adiante a organização desses serviços para implantação do teste rápido para HIV e 

sífilis em suas rotinas, que se daria a partir da capacitação para realização da “Fique 

Sabendo” (estratégia de testagem rápida para HIV e sífilis) a ser realizada, inicialmente, 

durante a II Mostra. Os registros de campo evidenciam as preocupações daquele 

momento: 

 “A Mostra é de saúde, então necessita do envolvimento de todos da unidade (UBS) e 

não vejo comprometimento das pessoas, muitos nem vieram para essa reunião” 

(Registro de campo 05/10/2012).  

 “As tentativas de aproximação com a UMS, para além da participação de Mariazinha 

(nome fictício), é praticamente impossível, não há disponibilidade dos profissionais de 

participarem da Mostra e do Projeto, existe um clima que não favorece. Eles foram 

capacitados para realizar teste rápido e não deram continuidade” (Registro de campo do 

dia 19/10/2012). 

 “A previsão é de que toda a unidade se mobilize para a testagem na perspectiva de 

organização do processo de trabalho para realizar a testagem” (Registro de campo 

19/10/2012). 

“[...] capacitação com vistas à Mostra e organização da rede local para ampliar o 

diagnóstico (na comunidade)” (Registro de campo 19/10/2012). 

Identificamos que alguns profissionais de saúde sentiram-se inseguros para 

realizar a testagem rápida durante a II Mostra. Os registros de campo que seguem são 

ilustrativos dessa situação.  

“Algumas falas relacionadas à preocupação de que os profissionais que foram 

capacitados em teste rápido não estejam aptos para realizar sozinhos os testes na 

Mostra” (Registro de campo 05/10/2012).  

“Foi esclarecido que estarão presentes profissionais do serviço municipal e estadual 

(que já realizam testagem rápida) para dar suporte às atividades” (Registro de campo 

05/10/2012). 

Os problemas operacionais que ocorreram durante a II Mostra foram 

solucionados a partir da mobilização de parceiros do projeto e de integrantes da 

comunidade, tendo como exemplos um camarim para os participantes das atividades do 

palco viabilizado pelo Conselho Comunitário, que cedeu o seu espaço para essa 
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finalidade, e extintores de incêndio para o palco e tendas que foram viabilizados por 

uma ONG local. 

Na reunião de avaliação da II Mostra, ocorrida na sede da Pastoral, o que mais 

chamou atenção foi a quantidade de participantes adolescentes e jovens, integrantes do 

Projeto ou da comunidade, aproximadamente duas vezes maior do que a de adultos. 

Realizou-se balanço quantitativo das atividades realizadas e os participantes fizeram 

falas que destacamos a seguir, a partir das anotações de campo (05/12/2012):  

“Mais objetiva, menos dispersa que a anterior”. 

“Mais bem divulgada”. 

“A divulgação do carro de som foi boa, mas faltou divulgação pela fala dos 

profissionais que atuam na comunidade”.  

“O grupo (de profissionais) estava mais envolvido no trabalho”.  

“O grupo (de profissionais) estava mais apropriado dos conteúdos do projeto, a oficina 

do “Fique Sabendo” contribuiu para essa apropriação, assim como as atividades 

desenvolvidas nesse ano”. 

“O horário favoreceu, assim como a concentração das atividades que foram oferecidas”. 

“Uma falha foi não ter avisado no carro de som que era para levar documento para 

realizar o teste rápido”. 

“As duas Mostras tiveram características diferentes: a primeira foi para o projeto se 

apresentar à comunidade e a segunda foi para mostrar a qualificação que houve, dos 

profissionais e da comunidade”. 

“A comunidade estava mais mobilizada”. 

“A Secretaria Municipal de Saúde não esteva presente e disponibilizou pouco material 

informativo”. 

“A divulgação do concurso foi tímida, poderia ter mais cartazes”. 

“O Projeto tem inserção na comunidade”. 

“A mostra teve uma cara muito jovem, mais dinâmica”. 

 “Alguns adultos não acreditavam muito nos jovens, nós tivemos a oportunidade de 

mostrar que nós podemos”. 

“Ano que vem tem que ter mais ações na comunidade; foram poucas este ano”. 
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Apesar do grande número de jovens na avaliação, apenas as duas últimas falas 

são de jovens, traduzindo o que ocorreu na reunião, onde as manifestações partiram 

mais dos adultos. Talvez seja porque os jovens se sintam retraídos em espaços com 

grande participação de adultos, bem diferente da forma como eles participam nas 

oficinas de formação. Considerando essa situação, foi proposta uma oficina de avaliação 

e planejamento com os jovens no início de 2013, anterior a do grupo condutor, para 

elaborar propostas a partir de espaço e metodologia mais apropriados a sua participação. 

Além das atividades que ocorrem na comunidade, que caracterizam a 

intervenção comunitária propriamente dita, e se refere academicamente ao componente 

extensão, há também o componente pesquisa, com projeto envolvendo dois protocolos 

com proposta de analisar a experiência do ponto de vista dos saberes e práticas de saúde 

e de comunicação. Essa dissertação faz parte de um deles. O fato de a intervenção 

comunitária estar associada à iniciativa acadêmica tem favorecido a produção e a 

divulgação em eventos diversos, com um total de 19 trabalhos apresentados em 

congressos, nacionais e internacionais, da área de saúde e de comunicação. Entre estes, 

destaca-se a premiação, em segundo lugar, da edição do vídeo de hip hop para o 

Congresso Brasileiro de Prevenção das DST/Aids, em 2012.  

O Projeto promoveu a participação de profissionais envolvidos na intervenção 

em duas atividades científicas, em 2010, nas Mostras do Projeto Saúde e Prevenção nas 

Escolas e do Projeto Saúde na Escola, que ocorreram, simultaneamente, com a 

participação de uma integrante da equipe da UBS, e, em 2012, no Congresso de 

Brasileiro de Prevenção das DST/Aids, com a participação de cinco profissionais da 

UBS e uma profissional da UMS. A experiência de intervenção comunitária foi objeto 

de vários trabalhos apresentados por estudantes e docentes da equipe e da coordenação 

do projeto, com destaque para dois congressos internacionais, em 2012.  

Ainda relacionado ao componente pesquisa, foi apresentado e aprovado projeto 

de pesquisa sobre as práticas e saberes sobre prevenção das DST/Aids desenvolvidas a 

partir da intervenção comunitária, em edital lançado pela Secretaria de Vigilância em 

Saúde para ser desenvolvido no ano de 2013. No entanto, dado os prazos de divulgação 

do resultado e realização de convênio para repasse de recursos ter ocorrido em fim de 

dezembro de 2012, não houve tempo hábil para tramitação institucional, tendo em vista 

os prazos administrativos de exercício findo de execução orçamentária anual da União, 

o que inviabilizou efetivação de convênio para o referido projeto de pesquisa.  
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Em dezembro de 2012, o convênio Projeto Viva Mãe Luiza foi prorrogado por 

mais um ano e definiu como principal foco as atividades para jovens multiplicadores 

formados durante o ano de 2012, dando continuidade a sua capacitação, além da 

articulação das redes de serviços de educação e de saúde, e a formação dos profissionais 

dessas redes.  

O Departamento Nacional de DST/Aids e Hepatites Virais do Ministério da 

Saúde tem acompanhado o desenvolvimento do Projeto Viva Mãe Luiza através de 

reuniões de monitoramento, em que as ações realizadas e planejadas são apresentadas, 

discutidas e algumas sugestões são propostas no sentido de ampliar a capacidade 

operativa da intervenção e sua articulação com outros projetos e programas sociais. 

A minha atuação no Projeto se constituiu em duas fases que se confundem e se 

misturam: de 2010 até junho de 2012, integrando a equipe de condução do Projeto, 

realizando atividades de elaboração e implantação e a partir de julho de 2012, quando 

da aprovação do Projeto de Pesquisa pelo CEP, quando a minha atuação passou também 

a de pesquisadora.  Ambas as formas de atuação no Projeto se superpõem e se 

articulam, o que influenciou a metodologia da pesquisa em questão, conforme consta no 

Capítulo I.  
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CAPÍTULO III 

 

ABORDAGENS, MÉTODOS E EXPERIÊNCIAS EM INTERVENÇÃO 

COMUNITÁRIA – UMA REVISÃO NARRATIVA 

 

 

Neste capítulo apresentamos revisão narrativa sobre intervenção comunitária 

realizada com o objetivo de buscar produção bibliográfica disponível sobre o tema. 

Partimos para uma pesquisa na literatura publicada, buscando nos aproximar das 

diferentes abordagens adotadas em intervenção comunitária.  

Realizamos revisão narrativa da produção publicada sobre o tema Intervenção 

Comunitária, com referência ao período 1990 a 2012. A pesquisa bibliográfica foi 

realizada durante os meses de maio, junho e julho de 2012, com estratégias de busca 

que envolveu quatro etapas. Na primeira etapa, a busca se deu pelo portal da Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS) com a estratégia de unitermos em associação: intervenção and 

comunitária, tendo sido identificadas publicações em várias bases de periódicos, com a 

seguinte distribuição: LILACS (L) – 348; IBECS (I) – 8; MEDLINE (M) – 1492; e 

SCIELO (S) – 5, totalizando 1863 publicações. Após a leitura dos títulos das referências 

encontradas, foram excluídas as que não apresentaram relação com o objeto de estudo, 

mantendo-se as que possuem afinidade com o objeto, a partir da leitura do título, tendo 

sido selecionadas um montante de 53 publicações distribuídas nas seguintes bases: L – 

18; I – 03; M – 38; e S – 04. Procedeu-se, então, a leitura de todos os resumos a partir 

do mesmo critério de inclusão e exclusão anterior, resultando em 14 publicações que 

estão distribuídas nas seguintes bases de periódicos: L – 04; M – 04; I – 02; e S – 04. 

Destas, após a leitura completa dos artigos, foi excluído apenas um, originário da base 

IBECS, obtendo-se ao final 13 artigos selecionados.  

A segunda etapa consistiu em explorar as bibliografias dos artigos selecionados 

que continham referências sobre o tema, não identificadas pela busca anterior nas bases 

indexadas e disponíveis na BVS. Procedeu-se, então, uma segunda busca a partir do 

Google Acadêmico (GA), utilizando-se a expressão com aspas “intervenção 

comunitária”, tendo sido encontradas 1260 referências. O titulo dos artigos foram 

analisados até a 20ª página da listagem apresentada pelo GA, pois a partir da 21ª. 

identificou-se que a expressão “intervenção comunitária” apareceu apenas nas 

referências bibliográficas dos textos ou relacionadas a temas fora do interesse da 

pesquisa.  

http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=avaliação%20and%20de%20and%20implantação&label=avaliação%20and%20de%20and%20implantação
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=IBECS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=avaliação%20and%20de%20and%20implantação&label=avaliação%20and%20de%20and%20implantação
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=MEDLINE&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=avaliação%20and%20de%20and%20implantação&label=avaliação%20and%20de%20and%20implantação
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Do montante de 1260 trabalhos identificados, procedeu-se a análise dos títulos, 

resultando na seleção de 45 referências. Destas, após a leitura dos resumos, foram 

selecionados 23 trabalhos. Destes, a partir da leitura integral dos artigos, foram 

selecionados14 trabalhos. 

Considerando as duas fases de busca, na BVS e no GA, o total de publicações 

selecionadas foi de 27 trabalhos, variados entre artigos, relatórios e outros. Quanto à 

origem da produção, a maior parte origina-se na Europa, mais especificamente em 

Portugal, cujas referências bibliográficas têm predominância de trabalhos na língua 

espanhola e francesa. Essa constatação motivou a terceira etapa da pesquisa 

bibliográfica na qual empreendemos nova busca no GA com a expressão entre aspas 

“intervención comunitária”, com interesse explícito de explorar a produção bibliográfica 

em língua espanhola. Quanto à língua francesa, optamos por não realizar tendo em vista 

limites de domínio e habilidade de leitura da referida língua.  

A busca em língua espanhola resultou em 3620 referências encontradas, tendo 

sido procedida dos mesmos passos das etapas anteriores para seleção de artigos. Ao 

final da leitura dos títulos foram selecionados 15 trabalhos; seguindo-se com a leitura 

dos resumos permaneceram oito e, destes, após leitura integral dos artigos, restaram 

cinco trabalhos selecionados. 

Identificamos que alguns desses artigos encontram-se disponíveis em sítios 

virtuais de universidades portuguesas ou revistas científicas da Espanha. Nestes, 

identificamos outros trabalhos e selecionamos quatro novos documentos, considerando 

a disponibilidade imediata na íntegra. Após os mesmos procedimentos de seleção 

descritos, um trabalho foi excluído e três foram selecionados. 

Na quarta e última etapa da pesquisa, fizemos busca no banco de periódicos da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, usando a 

expressão intervenção comunitária. Foram encontrados 17 resultados, dos quais apenas 

um trabalho foi selecionado, seguindo os mesmos passos de leitura e seleção anteriores.  

A lista de trabalhos apresentados a seguir contempla aqueles identificados na 

pesquisa em bases de periódicos indexadas, em base de dados aberta – O GA, portais de 

universidades e revistas cientificas, que denominamos aqui de “busca independente – 

BI”. Desse modo, além da literatura indexada em bases reconhecidas na comunidade 

científica, comtemplamos a denominada “literatura cinzenta”, que, apesar de não está 

nas bases de circulação e reconhecimento do meio científico, tem contribuições de 

conteúdo importantes na temática. Destacamos que algumas são originárias de grupos 

http://www.capes.gov.br/
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de pesquisadores de produção também importantes, mesmo que tenham pouca 

visibilidade nacional ou internacional, como identificamos nessa pesquisa.  

Outros documentos incluídos fizeram parte de materiais adquiridos 

anteriormente à pesquisa bibliográfica, em momento preliminar de elaboração do 

projeto de pesquisa e que não foram encontrados em nenhuma das etapas descritas, mas 

dada a relevância do conteúdo foram incluídos e identificados como “trabalho com 

origem em acervo pessoal – AP”. 

A busca bibliográfica em seu conjunto gerou um total de 35 documentos 

distribuídos, a partir do número absoluto de trabalhos selecionados (Figura 1). 

Figura 3 – Descritiva dos documentos selecionados na revisão narrativa 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Origem do documento 

GA – 21  

S – 01 

L – 01  

M – 01  

I – 01  

GA, L, M e S – 02  

GA e S – 01 

AP – 03 

BI – 04 

 

 

Quanto ao período  

De 1990 a 1991 – 00 

De 1992 a 1999 – 06 

De 2000 a 2009 – 23 

De 2010 a 2012 – 06  

 

Quanto ao país de publicação 

Argentina – 02 

Brasil – 08  

Chile – 02  

Espanha – 11 

EUA – 01  

Peru – 01  

Portugal – 10 

Quanto ao tipo de documento 

Anais de eventos científicos – 03 

Artigos – 23 

Documentos orientadores, reflexivos ou 

descritivos – 05 

Relatório de disciplina - 01 

Teses – 02 

Texto de Apoio – 01 

Quanto à área de conhecimento 

Aids – 07 

Comunicação – 01  

Educação – 09  

Psicologia – 10  

Meio ambiente – 01 

Saúde – 06 

Trabalho social – 01 
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Durante a revisão, além dos trabalhos que discutem e relatam a intervenção 

comunitária nos seus aspectos teóricos e práticos, foram encontradas informações que 

apontam a intervenção comunitária como área de saber disciplinar constituída no âmbito 

de programas de graduação e pós-graduação, na forma de conteúdos, eventos científicos 

e cursos de formação complementar às áreas de conhecimento, conforme listados a 

seguir:  

 

 Mestrado em Educação, ramo de especialização em Educação de Adultos e 

Intervenção Comunitária. Disponível em: <http://www.ucm.ac.mz/cms/node/206 em 

>. 

 Pós-graduação em Educação Social e Intervenção Comunitária. Disponível em: 

<http://www.cognos.com.pt/c_educacao_social.html>.  

 Mestrado em Intervenção Comunitária e Protecção de Menores. Disponível em: 

<https://fenix.iscte.pt/cursos/pgicpm>. 

 Mestrado em Gerontologia – Área de Especialização: Intervenção Comunitária. 

Disponível em: <http://www.ua.pt/cs/PageText.aspx?id=10143>. 

 III Congresso das Ciências e Tecnologias Laboratoriais e Intervenção Comunitária. 

Disponível em: <http://foros.ya.com/manuales_y_tutoriales/general/profissionais-de-

saude-ambiental-61665/iii-congresso-das-ciencias-tecnologias-laboratoriais-e-

intervencao-comunitaria-10886524.html>. 

 Mestrado em Intervenção Comunitária. Disponível em: 

<http://www.esepf.pt/a_2ciclo/mestr_intcomu.html>. 

 Mestrado em Psicologia da Educação e Intervenção Comunitária. Disponível em: 

<http://ingresso.ufp.pt/ Psicologia/>. 

 Licenciatura em Intervenção Comunitária. Disponível em: 

<http://82.102.6.184/~universi/isec/index.php/cursos1/licenciaturas/intervencaocomu

nitaria>. 

 

Os documentos selecionados tratam do registro de experiências e de concepções 

teóricas e metodológicas acerca do tema intervenção comunitária. Para a análise dos 

documentos, sistematizamos os seguintes tópicos: (1) aproximações conceituais, 

princípios e perspectivas; (2) abordagens metodológicas; (3) experiências na área da 

saúde; (4) aproximações da revisão narrativa com a intervenção comunitária em estudo. 

http://www.ucm.ac.mz/cms/node/206
http://www.cognos.com.pt/c_educacao_social.html
https://fenix.iscte.pt/cursos/pgicpm
http://www.ua.pt/cs/PageText.aspx?id=10143
http://foros.ya.com/manuales_y_tutoriales/general/profissionais-de-saude-ambiental-61665/iii-congresso-das-ciencias-tecnologias-laboratoriais-e-intervencao-comunitaria-10886524.html
http://foros.ya.com/manuales_y_tutoriales/general/profissionais-de-saude-ambiental-61665/iii-congresso-das-ciencias-tecnologias-laboratoriais-e-intervencao-comunitaria-10886524.html
http://foros.ya.com/manuales_y_tutoriales/general/profissionais-de-saude-ambiental-61665/iii-congresso-das-ciencias-tecnologias-laboratoriais-e-intervencao-comunitaria-10886524.html
http://www.esepf.pt/a_2ciclo/mestr_intcomu.html
http://ingresso.ufp.pt/psicologia/
http://82.102.6.184/~universi/isec/index.php/cursos1/licenciaturas/intervencaocomunitaria
http://82.102.6.184/~universi/isec/index.php/cursos1/licenciaturas/intervencaocomunitaria
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As citações dos trabalhos nesse texto seguem a referência numérica da tabela de 

documentos apresentada ao final desse Capítulo. 

I – Aproximações conceituais, princípios e perspectivas da Intervenção 

Comunitária 

  Essa revisão narrativa surge a partir de uma pergunta que se colocou como 

urgente na condução do estudo em questão: “o que é intervenção comunitária?”, 

portanto, é a partir dessa pergunta disparadora que se inicia a análise do conjunto dos 

documentos selecionados. Entre os artigos encontrados, poucos apresentam o conceito 

de intervenção comunitária como determinante para desenvolvimento da discussão 

proposta. Gonzales (18) procura delimitar o conceito de intervenção comunitária 

partindo da definição de Ernest House e Sandra Mathison (1983) que definem 

intervenção como interferência que pode afetar os interesses de outros. Esses autores 

destacam que os interesses das pessoas podem ver-se afetados para o bem e para o mal, 

e assinalam que a intervenção não é somente técnica, mas também política e se realiza 

em um contexto histórico e particular, tomando contornos de forças sociais específicas.  

Corroborando o ponto de partida destacado anteriormente, Matos (23) aponta o 

fato de que, literalmente falando, intervenção supõe um processo de interferência no 

chamado curso “normal” das coisas, é encarada como medida necessária à reposição da 

normalidade, o que carece de reflexão acerca de sua legitimação ética e epistemológica, 

inerentes a um objeto eminentemente relacional saturado de implícitos do cotidiano. 

Para Matos (24) as intervenções comunitárias, como ação institucionalmente 

enquadrada, representam uma iniciativa deliberada de introduzir mudanças em uma 

realidade social, o que supõe alguma forma de legitimação outorgada ao agente ou aos 

agentes de intervenção, com referencial de justiça ou moralidade, institucionalmente 

mediado. Dessa forma, o autor distingue as intervenções comunitárias de qualquer ação 

social promovida nas comunidades, por grupos ou entidades informais, mesmo que os 

objetos de intervenção coincidam.  

Outros autores definem a intervenção comunitária como sendo um conjunto de 

ações destinadas a promover o desenvolvimento de uma comunidade através da 

participação ativa dela na transformação de sua própria realidade, e como processo 

intencional de mudança das condições que marginalizam e excluem as comunidades 

(32, 22).  
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Martin Gonzales (17) faz o contraponto à pergunta: “o que significa a 

intervenção comunitária?” começando por definir “o que não é intervenção 

comunitária”. Para o autor, intervenção comunitária não é um complemento a um 

programa preventivo, nem uma tipologia peculiar de programa, acepções que o autor 

chama de deformações habituais das intervenções comunitárias, em que organizações 

comunitárias realizam atividades pontuais complementares, fora dos limites da 

comunidade ou incorporando convidados externos à organização, ou então através da 

criação de pacote de atividades normatizadas e pré-elaboradas para a comunidade.  

Domingos et al. (11), citando Kelly, Snowden e Munoz (1977), definem 

intervenção comunitária como influências planejadas na vida de um pequeno grupo, 

organizações ou comunidade com o objetivo de prevenir e/ou reduzir a desorganização 

social ou pessoal, promover o bem-estar e provocar mudanças na comunidade. Para 

Domingos et al. (11) a intervenção comunitária parte do princípio de que as 

comunidades possuem os potenciais recursos para gerarem o seu próprio 

desenvolvimento. 

Outros autores (11, 18, 26, 19) consideram a perspectiva ecológica como a mais 

adequada para lidar com os problemas comunitários. A perspectiva ecológica lida com 

unidades maiores que a pessoa individualmente e enfatiza os contextos naturais como 

mais válidos e apropriados. Propõe-se organizar a intervenção comunitária sustentada 

por quatro princípios: interdependência entre os elementos do sistema; processos de 

adaptação e readaptação contínuos; prevenção e proteção diante das situações de 

mudança; e reutilização dos recursos comunitários (11, 18). 

Nesse contexto, a mudança em um componente do ecossistema provocaria 

mudanças nos outros componentes, em uma interação dinâmica e ao longo do tempo, 

tendo a comunidade como unidade base para a intervenção; implica na necessidade de 

conhecer como funcionam os ciclos de distribuição dos recursos na comunidade, suas 

especificidades e como estes podem facilitar determinados comportamentos e 

constranger outros, na busca de introduzir variações dos seus hábitos e características 

para lidar com os recursos disponíveis ou em mudança; ajudam a pensar a 

reorganização de ambientes e práticas visando ampliar o acesso de populações 

vulneráveis aos serviços e ações sociais (11,18). 

A compreensão do contexto como algo não estático é outra possibilidade que se 

abre a partir dos princípios apontados pela abordagem ecológica, que possibilita 

vislumbrar e criar novos contextos a partir dos problemas e das limitações com os quais 
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nos defrontamos na intervenção comunitária (KELLY, 1966, 1987; MILLS; KELLY, 

1972 apud 26). No entanto, ao considerar que os contextos da intervenção não são 

uniformes, deve-se ter em conta que os seus resultados podem ser diversificados, com 

efeitos desejados ou indesejados a ela relacionados (26). 

Para Perdigão (29), os princípios da interdependência e do encontro do indivíduo 

no contexto que o define são caminhos para a valorização da multidimensionalidade e 

complexidade humanas como referências da intervenção comunitária como forma de 

intercuidar. Aqui a autora destaca o cuidar como fundamento da intervenção 

comunitária, “[...] que conquista uma dimensão de reconhecimento e acolhimento do 

outro na sua liberdade, dignidade e diferença radicais, bem como de respeito pelas suas 

fragilidades e valorização das suas potencialidades” (29, p. 480). 

Costa (9), Parra (28) e Diez (10) referem-se ao desenvolvimento de intervenções 

na perspectiva sistêmica, compreendendo o enfoque sistêmico como de ordem 

contextual. Definem como princípios da intervenção comunitária os seguintes 

elementos: enfoque nas relações; mobilização da rede social; vinculação com 

instituições e líderes da comunidade; e ação que vise autonomia e autogestão. Para Parra 

(28), a partir de uma visão sistêmica devemos perceber a comunidade globalmente, 

como um todo interdependente, e simultaneamente, tudo ao mesmo tempo, aqui e agora.  

Nessa perspectiva, a intervenção comunitária possibilita intervir junto a famílias 

a partir do resgate da autoestima e das competências, contribuindo com a mobilização 

das redes sociais, repensando a relação que se estabelece entre as pessoas, as famílias e 

os profissionais, não mais em uma relação desigual de reconhecimento de 

competências, mas em um crédito na capacidade reflexiva e gerenciadora das pessoas 

para criarem e gerirem seus projetos de vida. A partir dessa abordagem, a intervenção 

comunitária deve ainda viabilizar que os membros da comunidade desenvolvam seus 

próprios mecanismos de ajuda, tornando a intervenção dispensável e definindo a sua 

continuidade ou não (9). 

Em uma perspectiva integral, Brage e Merchante (6) apontam que para a 

intervenção em uma comunidade é necessário que se considere todo o espaço em seu 

conjunto, prestando atenção à interação entre o urbano e o social, tentando captar como 

se expressa a diversidade no espaço público. Nessa perspectiva, o trabalho em rede e a 

coordenação compartilhada entre os profissionais e comunidade aparecem como 

soluções viáveis para mudanças sociais positivas. 
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Partindo do pressuposto de que a intervenção comunitária se constrói na relação 

entre o território, a cultura, a população e as suas exigências e recursos, Peres e Freitas 

(VIDAL, 1993 apud 30) apontam como princípios da intervenção comunitária: a 

centralidade nos coletivos, na participação, nas relações igualitárias, no 

desenvolvimento humano, na realização da intervenção na comunidade, no trabalho 

desde a base (grupo afetado), no uso de um modelo de ação e mudança social, na 

integralidade e multidisciplinaridade e na promoção da integração social. 

Essa visão é corroborada por Trevisan (34) e Benzaken et al. (5) para os quais a 

intervenção em comunidades é assumida como processo de reivindicação de cidadania, 

da promoção dos direitos e da autonomia e de promoção de igualdade com vistas a sua 

emancipação numa perspectiva construtivista. 

De uma forma convergente, os trabalhos conceituam intervenção comunitária 

como sendo uma modalidade de intervenção cujas ações se realizam no interior de uma 

comunidade, a partir de agentes internos e externos a ela, para promover equidade, 

participação, inclusão, desenvolvimento e transformação social. Os autores apontam 

uma diversidade de perspectivas e princípios na qual o respeito ao contexto histórico, 

cultural, econômico e social da comunidade, a necessidade de acolhimento do outro na 

sua integralidade, a diversidade e a disponibilidade para o diálogo devem nortear as 

ações da intervenção. Os trabalhos destacam ainda que na perspectiva da intervenção 

comunitária, em um marco territorial global, devemos considerar na sua prática: a 

promoção de direitos, da criatividade e da autonomia dos indivíduos e coletividades, e 

que, esse tipo de intervenção, está sujeita a resultados nem sempre desejáveis. 

  

II – Abordagens Metodológicas de Intervenção Comunitária 

A intervenção comunitária como modo de agir em saúde surge a partir de 

experiências e potencialidades que se concretizam em um conjunto de técnicas e 

arranjos tecnológicos, conceitos e teorias próprios de um contexto histórico e social, 

conformando diferentes modelos e metodologias, ou seja, diferentes formas de operar e 

gerir os recursos propostos pela intervenção (AYRES, 2007). Destacamos aqui os 

modelos metodológicos usados nos diversos tipos de intervenção comunitária, 

identificados nos trabalhos selecionados nesta pesquisa bibliográfica. 

Correia (08) destaca que a intervenção comunitária tem como filosofia 

metodológica a aplicação de “uma diversidade de metodologias interativas, vivenciais, 
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dinâmicas e que permitam a partilha para depois aprender” (SANTOS, 2006 apud 8, p. 

4).  

Amâncio (1) aponta que existem fundamentalmente duas formas de intervenção 

que se confrontam: a convencional e a participativa que comportam modelos e 

metodologias diferentes em cada uma delas. Quando comparadas, essas duas formas 

apresentam diferenças relacionadas aos seguintes aspectos: ao papel do agente externo, 

ao papel dos membros do grupo e à unidade social para ação. Na convencional, o 

primeiro aspecto se dá de forma tutorial, o segundo de forma passiva e no terceiro a 

unidade é a comunidade não diferenciada. Na participativa, o primeiro aspecto se dá de 

forma educacional, o segundo de forma ativa e o terceiro através da identificação de 

grupos com interesses comuns. Nesta última abre-se a possibilidade de realizar um 

processo de aprendizagem tanto para o agente externo quanto para o grupo. 

Ornelas (26) identifica um conjunto de etapas de um programa de intervenção 

comunitária em Psicologia: caracterização da comunidade onde se vai intervir; 

identificar e caracterizar o grupo ou os grupos sociais que possam participar da 

intervenção; determinação do grau de concordância entre os interesses do programa e os 

da comunidade; identificação das fontes atuais e potenciais de conflito entre grupos e 

promoção e facilitação do contato entre os grupos em conflito; organização dos espaços 

de encontro; identificação de métodos e técnicas capazes de captar os interesses dos 

diferentes grupos nas temáticas trazidas pelo programa; obtenção de informações 

necessárias para tomada de decisão sobre a implementação do programa; envolvimento 

dos membros da comunidade no planejamento e execução do programa de ação; e 

definição dos limites de execução do programa de intervenção. 

A partir do momento que os profissionais decidem realizar uma intervenção, 

essas etapas deverão ser realizadas com o objetivo de eleger os métodos e tipos de 

intervenção com maior probabilidade de eficácia (26). 

Lapalma (22) refere-se a um “cenário social comunitário” onde se desenrola a 

intervenção comunitária, cuja compreensão de sua diversidade facilita o 

estabelecimento de ações e procedimentos grupais que ampliem a percepção crítica da 

realidade. Para o autor, na construção do “cenário” da intervenção comunitária, os 

seguintes aspectos são considerados: as necessidades sociais; a diversidade de formas 

organizativas; a interação dos atores sociais; o contexto histórico, político, econômico e 

social; e a existência de diferentes racionalidades entre os diversos atores sociais 
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(racionalidades políticas, técnicas, burocráticas e a da população), o que configura esse 

cenário como complexo, de confrontação e de articulação entres seus atores. 

Na atuação e conhecimento dos contextos de intervenção comunitária, Holgado 

e Jariego (20) apresentam o Modelo de Preparação Comunitária como um modelo 

capaz de proporcionar uma visão ampla e integradora da capacidade e da predisposição 

de uma comunidade para a mudança social que supõe uma intervenção. As etapas de 

preparação comunitária para a mudança fazem referência a processos que vão além do 

individual, incluindo organização de grupos, liderança, clima comunitário, entre outras, 

convertendo a preparação comunitária em um constructo multidimensional, que permite 

prever a efetividade e o êxito das intervenções tendo como foco o contexto comunitário.  

O modelo em questão é uma ampliação do conceito de preparação individual 

para a mudança terapêutica (PROCHASCKA, DICLEMENTE e NORCROSS, 1992 

apud 20), que em seu componente comunitário inclui a avaliação do nível de preparação 

de uma comunidade através de instrumentos desenvolvidos para essa finalidade e 

contempla a especificidade da proposta de intervenção comunitária a ser implementada. 

Trata-se de um constructo que necessita de um maior desenvolvimento em seu 

componente comunitário (20).  

Sanchez (32) apresenta proposta metodológica para intervenção comunitária 

composta de oito fases sequenciais, a partir de abordagem qualitativa e participativa. As 

oito fases partem do diagnóstico da comunidade (a), seguindo com a avaliação das 

características do grupo com o qual se trabalhará (b) e avaliação das suas necessidades 

(c); elaboração do desenho e do planejamento da intervenção (d); avaliação inicial (e); 

execução e implementação (f); avaliação final (g) e disseminação dos resultados (h). 

Pretende-se que essa metodologia possa ser incorporada pela comunidade, tendo como 

responsabilidade dos interventores sociais promoverem o desenvolvimento sustentável 

orientado por uma mudança social favorável para a comunidade (32).  

Os oito passos propostos devem ocorrer numa perspectiva integral e dinâmica, 

em que se dão tanto de forma simultânea como sequencial e inter-relacionada. O 

processo de intervenção comunitária em questão se propõe a desenhar, desenvolver e 

avaliar ações a partir da própria comunidade com o acompanhamento de um facilitador 

(32). 

A Metodologia do Desenvolvimento Comunitário integra estratégias 

colaborativas, práticas e ações diversificadas, visando promover o bem-estar individual 

e social e o desenvolvimento de um projeto coletivo e sustentável na comunidade, a 
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partir de iniciativa externa ou interna a ela (30). Essa metodologia supõe participação 

livre e consciente da população, de agentes e instituições da comunidade, centrada na 

promoção das pessoas, no marco global do território, para promover a participação, a 

inclusão, a emancipação e a criatividade coletiva, a mudança social e o desenvolvimento 

autônomo e integrado (02, 04, 08, 14, 30).  

Peres e Freitas (30) apontam três etapas decisivas para realização de um 

programa de intervenção comunitária a partir da Metodologia do Desenvolvimento 

Comunitário: diagnóstico participativo; programação e execução; avaliação, divulgação 

e reprogramação. As etapas elencadas se realizam com representantes dos interesses 

comunitários, com o estabelecimento das metas, finalidades e meios necessários para 

sua execução, em que a avaliação se dá de maneira contínua desde os primeiros 

momentos da intervenção, avaliando os resultados e redefinindo caminhos (30). 

Diez (10) chama atenção para o fato da noção de desenvolvimento comunitário 

aparecer na literatura com diferentes orientações. Em uma vertente prática, como 

programas promovidos por organizações não governamentais em países 

subdesenvolvidos, numa perspectiva de influir em indicadores quantitativos de 

desenvolvimento material do país.  

Em sua vertente conceitual e metodológica, trata-se de um modelo de trabalho 

com comunidades, com abordagens ideológica, teórica e metodológica, nas quais o 

desenvolvimento se produz a partir de um processo que envolve dois aspectos: a crítica 

aos programas de desenvolvimento comunitário implementados por organismos 

internacionais e países colonizadores e a necessidade de abordagem ideológica que 

defina o sentido da mudança social proposta. A crítica mais recorrente feita a essa 

metodologia é o caráter manipulador e domesticador de desenvolvimento adotado por 

alguns programas de intervenção (10). 

 A Animação Comunitária é apresentada por Correia (08) como metodologia de 

intervenção comunitária participativa, iminentemente educativa, que disponibiliza as 

técnicas para dinamizar o processo de intervenção integrado à proposta de 

desenvolvimento comunitário. Essa metodologia tem como metas a libertação, a 

participação, a democracia cultural, a inovação e a transformação social. As 

intervenções que se utilizam dessa metodologia transformam o próprio território num 

espaço educativo, na medida em que a comunidade é chamada a se implicar na solução 

dos seus próprios problemas. 



59 
 

  

Ferrada (15) apresenta um modelo de intervenção comunitária que se desenvolve 

a partir da mobilização comunitária, entendida neste contexto como a ação coletiva de 

membros de uma organização, a partir de um repertório de estratégias e dispositivos que 

vão desde a identificação de um grupo, a operacionalização de diversas iniciativas para 

o manejo e a diminuição do risco individual até o desenvolvimento de ações que tem 

como norte a promoção e o exercício dos direitos dos cidadãos.  

A Sociedade Española de Medicina de Familia y Comunitaria, através do 

“Programa de Actividades Comunitarias en Atención Primaria” (PACAP), elaborou um 

documento que agrega conceitos, estratégias metodológicas e práticas, em 

recomendações sobre “Como iniciar um processo de intervenção e participação 

comunitária a partir de um centro de saúde?” (27). O trabalho parte do referencial da 

Atenção Primária em Saúde, destacando o seu potencial de formar vínculos potentes 

entre recursos sanitários e sociais. Destaca-se nesse trabalho a necessidade de 

coordenação dos serviços presentes no território e o entendimento da intervenção 

comunitária como parte integrante do perfil dos profissionais de saúde desse nível de 

atenção (27). 

O documento (27) apresenta uma metodologia de intervenção a partir de um 

centro de saúde que se realiza através das seguintes etapas: etapa de reflexão prévia, que 

recomenda que a equipe de atenção primária deve refletir sobre alguns conceitos básicos 

relacionados com a intervenção comunitária, com destaque para os temas da 

participação e do protagonismo na comunidade; etapa de trabalho interno na equipe de 

saúde, que envolve relfexão e consenso entre a equipe, na perspectiva da construção de 

um grupo de tabalho, no qual o grau de implicação entre os participantes tende a ser 

muito diferente ao longo da inervenção; etapa de saída para a comunidade em um 

processo de aproximação, para, na etapa seguinte, se realizarem as pimeiras 

intervenções, instituindo uma intervenção normalizada, designada no documento como 

fruto de uma relação normal entre a equipe de atenção primária e a comunidade 

organizada, entendida como mais frutífera para contribuir com a melhoria da saúde da 

população. 

Sobre os profissionais que intervêm em uma comunidade, Gonzalez (17) destaca 

que eles devem adequar permanentemente seus métodos, técnicas e instrumentos às 

necessidades reais e às peculiaridades da comunidade foco da intervenção.  

Gonzalez (18) nos alerta para a necessidade de refletir sobre o fato que, 

enquanto interferencia, a intervenção comunitária pode não ser desejada, nem solicitada 
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pelo grupos sobre os quais ela incide. Inervenções bem intencionadas, porém impostas, 

tendem a reproduzir estruturas de poder de um estilo partenalista de caridade e 

beneficência, tendendo ao fracasso da intervenção em curso e dificultando ou 

impedindo intervenções futuras. 

Tendo em vista que a intervenção comunitária comporta diferenças entre as 

diversas abordagens e metodologias, é importante considerar algumas tipologias 

apresentadas por Matos (23).  

A primeira tipologia, a científico-técnico-funcionalista, “este tipo de intervenção 

prilegia e reinvindica a competência técnica e tecnológica de seus agentes, cujas 

soluções gozam do poder de serem universalmente aplicáveis em nome do princípio da 

homogeneidade e da conformidade social” (MATOS [23], p. 182). Esse modelo de 

intervenção parece inspirado na superação dos efeitos da globalização. A intervenção 

comunitária nesse caso teria como função compensar o modelo de sociedade dominante, 

constituindo-se em um modelo de gestão e de regulação dos conflitos sociais (23). 

A segunda, a assistencial-prestacionista, em que a intervenção comunitária é 

vista como uma forma privilegiada para determinadas instituições tornarem público o 

seu envolvimento com a causa social através de projetos de intervenção com multiplas 

frentes de atuação, reforçando o seu caráter de imprescindibilidade social e o seu poder 

(23). 

A terceira, intervenção cidadã, procura distanciar-se das anteriores, tanto em 

termos políticos sociais quanto metodológicos, e propõe um modelo de 

desenvolvimento que supõe a articulação entre o econômico e o social, em uma base 

cooperativa de trabalho, em que se articule a iniciativa local com os programas de apoio 

central disponíveis e negociáveis. Essa modalidade de intervenção articula as dimensões 

de ação e reflexão para a construção de respostas de ordem prática, política, ética e 

cultural, em que o sujeito ou sujeitos visados pela intervenção são vistos na sua 

condição de cidadãos, portadores de direitos e de culturas instrínsecas ao seu 

desenvolvimento (23). 

Seidman (1988, apud 18), alerta para um dos perigos que comprometem a 

eficácia da intervenção comunitária: a diversidade de concepções. 

A partir da revisão aqui apresentada, corroboramos a noção de que as diversas 

possibilidades metodológicas para operar uma intervenção comunitária pressupõem que 

os modelos nascem de experiências e pontencialidades (AYRES, 2007) e consideramos 
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que a intervenção comunitária, em sua diversidade de concepção, aponta a necessidade 

de abertura para adaptação e diversificação de metodolgias e práticas.  

É importante estarmos atentos à necessidade de estabelecer um diálogo aberto e 

produtivo entre as diversas perspectivas metodológicas aqui apresentadas, no sentido de 

delimitar as potencialidades e limitações de cada proposta de intervenção frente aos 

contextos comunitários diversos, escapando de um pragmatismo metodológico 

confortável e normativo, buscando caminhos para a construção de uma concepção de 

intervenção comunitária enquanto prática de saúde que dê conta dos princípio de um 

sistema com as características do Sistema Único de Saúde – SUS. 

 

III – Intervenção comunitária - experiências no campo da saúde  

Trilhando o caminho de compreensão sobre a intervenção comunitária como 

objeto de investigação da Saúde Coletiva, destacamos peculiaridades relativas a 

intervenções na área da saúde. Dos trinta e cinco (35)  documentos selecionados, 

dezenove (19) tratam de temas relacionados à saúde, distribuidos da seguinte forma: 

nove relacionados à área de Psicologia, sete sobre o tema HIV/Aids, dois (02) com foco 

na atenção primária em saúde e um (01) envolvendo o tema dos determinantes de saúde, 

dois descrevendo experiências de intervenção comunitária sobre temas diversos. 

Grande parte dos trabalhos selecionada na área da Psicologia tomam como base 

os marcos da Psicologia Comunitária (03, 09, 18, 22, 26, 32), tendo como referência a 

relação entre a Saúde Mental e as questões sociais, que levou à “progressiva 

substituição do modelo biológico e individual, por uma intervenção educacional, de 

crítica social, de implementação de reformas e planejamento social” (26, p. 376). A 

Psicologia Comunitária teria ainda o objetivo de tornar os serviços ou organizações 

mais eficazes, menos estigmatizantes, demonstrando desde a sua concepção um forte 

desejo de intervir sobre a realidade para propor soluções efetivas aos problemas do 

coletivo social (18, 26).  

Gonzalez (18) refere-se à intervenção comunitária como sendo:  

 

“la “prueba de fogo” para la Psicologia Comunitária. En ella se 

depuran las formulaciones teóricas, los modelos conceptuales tienen la 

oportunidad de verificar sus propuestas y se manifiestan tanto sus 

aciertos como sus errores. La intervención comunitaria ofrece la 

oportunidad de estudiar lo que sucede en el “terreno”, antes y después 

de haber actuado, lo que nos permitirá hacer realidad la redirección de 

los recursos existentes (REIFF,1977 apud 18). 
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Entre os trabalhos no campo da Psicologia, o de Gonzalez (17) apresenta uma 

revisão de estratégias para a prevenção da dependência de drogas e aproximações 

conceituais sobre intervenção comunitária, suas dimensões básicas, assim como os 

principais avanços e limitações na prevenção da drogo dependência na Espanha.  

Em outro trabalho na área da Psicologia, Parra (28) discorre sobre como a 

abordagem dos profissionais para execução de uma intervenção comunitária é 

determinante na qualidade do processo de intervenção, como suas expectativas, vivência 

do tempo e a linguagem que utilizam influi na dinâmica dos processos e nos seus 

resultados. 

Carvalhosa, Domingos e Sequeira (11) descrevem a construção de um modelo 

lógico de intervenção comunitária – GerAções, que desenvolveu ações entre diferentes 

gerações (crianças e adultos) como uma forma de planejamento estratégico para 

identificar pressupostos teóricos do programa no âmbito do desenvolvimento 

comunitário. 

Em um trabalho descritivo de seis experiências de intervenção comunitária no 

campo da saúde, Jariego, Holgado e Santolaya (21), fazem uma reflexão acerca da 

intervenção comunitária como prática ligada aos trabalhadores sociais nos Centros de 

Atenção Primária em Sevilha, na Espanha. A descrição dos casos aponta a melhora da 

efetividade das intervenções comunitárias através das estratégias de colaboração e 

formação de coalizões, sistematização da prática, detecção de boas práticas e avaliação 

formativa. 

Segundo Catarino (7), a intervenção comunitária proporciona atuação nos 

diferentes agentes intervenientes da educação, vigilância e meio ambiente de forma a 

prevenir a obesidade. A autora descreve o trabalho desenvolvido através do Programa 

de Combate à Obesidade Infantil na Região do Algarve (PCOIA), Portugal, que atua, 

simultaneamente, em todos os intervenientes citados. O trabalho aponta os agentes 

intervenientes no estilo de vida das crianças (escola, família, ambiente, serviços de 

saúde, entre outros), com os quais se devem estabelecer parcerias em um programa de 

intervenção dessa natureza.  

São apresentados no documento (7) uma proposta de avaliação de eficácia da 

intervenção, com seus componentes essenciais com foco no tema em questão (obesidade 

infantil), e indicadores para avaliação da eficácia. O documento revela que os resultados 

ainda são aguardados, mas que pelo exemplo da eficiência de intervenções 
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internacionais semelhantes, prevê-se que o PCOIA seja bem sucedido na tentativa de 

reduzir a taxa de prevalência da obesidade infantil na região do Algarve. 

Altman (2), por meio do estudo de caso de um programa de intervenção entre 

jovens, apresenta análise de intervenção comunitária a partir dos determinantes de 

saúde, com estratégias para intervir sobre riscos compartilhados, tais como classe social, 

relações interpessoais e personalidade, no âmbito da comunidade. O caso em questão 

demonstra como uma intervenção comunitária em pequena escala sobre determinantes 

compartilhados pode funcionar na prática. O autor destaca que é necessário avaliar a 

utilidade de uma intervenção comunitária e que a distinção entre risco relativo e risco 

atribuível à população não é sempre claro. Esses dois tipos distintos de risco são 

revistos no trabalho considerando suas implicações para que fatores de risco sejam alvo 

de intervenções comunitárias e que critérios são razoáveis para avaliar a utilidade das 

mesmas.   

Entre os trabalhos que abordam o tema do HIV/Aids, quatro tratam de descrição 

de pesquisa e experiências de intervenção comunitária em diferentes estados do Brasil 

como Rio de Janeiro (12,13 e 31), São Paulo (16) e Amazonas (5). 

Edmundo et al. (12), descrevem a experiência do Centro para a Promoção da 

Saúde (CEDAPS), organização da sociedade civil, nas favelas do Rio de Janeiro, onde 

55 organizações comunitárias, em diferentes municípios, foram mobilizadas para 

desenvolver ações locais para responder à crescente vulnerabilidade social ao HIV/Aids. 

As intervenções para prevenção foram realizadas através de iniciativas com base na 

cultura local e em uma rede de comunidades. Os autores partem do pressuposto que, 

quando combinado com grandes desigualdades sociais, a epidemia de Aids no Brasil 

torna-se muito mais complexa e requer intervenções de base comunitária eficazes e 

participativas para a redução das vulnerabilidades a esses agravos em contextos 

específicos (12) . 

A partir de um estudo etnográfico, Edmundo et al. (13) analisam o impacto de 

uma intervenção territorial desenvolvida com a implantação do Núcleo de Comunitário 

de Prevenção em uma favela da cidade do Rio de Janeiro para redução das 

vulnerabilidades ao HIV. O estudo teve como objetivo descrever como o uso dos 

espaços públicos e privados para a prática sexuais são um componente de exacerbação 

da vulnerabilidade ao HIV/Aids. As conclusões do estudo apontam para o fato que 

embora as vulnerabilidades permaneçam, a prevenção pode ser parte da cultura do local, 
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fomentada por uma abordagem territorial com base na participação dos moradores e do 

fortalecimento da organização coletiva.  

Os marcos conceituais e as teorias de intervenção ao HIV/Aids para prevenção 

entre jovens utilizados nas últimas décadas no Brasil é o objeto de estudo de Pimenta 

(31). Neste trabalho são analisadas as abordagens teóricas que incentivaram o 

desenvolvimento de modelos participativos de intervenção, mobilização e 

transformação social e estrutural para a prevenção do HIV/AIDS. À guisa de conclusão, 

o trabalho propõe:  

 

um novo paradigma de prevenção ao HIV/AIDS que tenha como base 

os princípios dos direitos humanos e da organização comunitária, que 

utilize a abordagem coletiva implementada através de metodologia 

participativa e facilitadora de crescimento, respeitando o jovem como 

sujeito a partir de sua vivência e incluindo-o nos processos sociais e 

culturais locais, promovendo, assim, o exercício da cidadania e 

possibilitando a redução dos fatores de vulnerabilidade que favorecem 

a epidemia, e um maior alcance do trabalho de prevenção (PIMENTA, 

2004, s/p). 

 

Figueiredo e Ayres (16) realizaram um estudo-intervenção de base comunitária, 

na favela Monte Azul, na cidade de São Paulo (SP), no período de um ano (1998 a 

1999), buscando desenvolver e avaliar um conjunto de ações de prevenção das DST e 

da Aids com foco na vulnerabilidade da população feminina de baixa renda, partindo do 

pressuposto que as intervenções comunitárias, que são fundamentais nesse contexto, são 

poucas e raramente avaliadas.  

Na intervenção comunitária foram realizadas ações de treinamento de 

profissionais de saúde de instituição pública da comunidade, disponibilização de 

insumos de prevenção (camisinha masculina e feminina), grupos educativos, 

distribuição de materiais educativos e programas na rádio comunitária. As conclusões 

demonstram que as estratégias que corresponderam aos códigos, às demandas e aos 

interesses específicos da cultura local, principalmente em relação a papéis de gênero, 

tiveram sucesso como ações preventivas. A sobrecarga dos profissionais de saúde do 

ambulatório local mostrou-se um limite importante para a sustentabilidade da ação (16). 

Benzaken et al. (5) realizaram estudo descritivo a partir de intervenção de base 

comunitária, desenvolvida no município de Manacapuru (AM), de 1997-2004, 

implementado na perspectiva construcionista-emancipatória, para o controle das 

DST/Aids. Nesse estudo foram levantados dados sobre a dinâmica da prostituição e do 

processo e da assistência às DST/Aids e a partir dos dados foram estabelecidas ações de 
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prevenção e assistência na rede pública de saúde, no centro de testagem, no sistema de 

vigilância epidemiológica, além de serem realizadas capacitações para trabalhadoras do 

sexo. 

Os resultados observados foram o fortalecimento das trabalhadoras do sexo 

como multiplicadoras, cidadãs e agentes de saúde em projetos com travestis, 

homossexuais e escolares; incremento da venda de preservativos na cidade; utilização 

de preservativos entre as trabalhadoras do sexo; redução das DST bacterianas; e 

estabilização da ocorrência de infecção pelo HIV/Aids e sífilis congênita. O programa 

de intervenção estudado, organizado no âmbito do Sistema Único de Saúde, teve a sua 

sustentabilidade estimulada a partir da pactuação política, garantindo sede e orçamento 

regulamentado em lei municipal, fortalecendo a noção de que o controle efetivo das 

DST/Aids depende de uma abordagem que combine intervenções no plano individual, 

sociocultural e programático. 

Ainda relacionado ao tema HIV/Aids, Touzé (33) analisa o uso de drogas e a 

transmissão do HIV/Aids apresentando a estratégia de redução de danos e a intervenção 

comunitária como modos de aproximar-se da defesa dos direitos dos usuários de drogas, 

deslocando a qualificação desses usuários como delinquentes ou enfermos e 

reivindicando a sua condição de cidadão. A intervenção comunitária desenvolvida com 

os usuários de drogas envolveu ações de socialização de informações; apropriação de 

ferramentas para modificar práticas que favoreciam a transmissão de enfermidades; e a 

participação dos usuários no planejamento das ações, sua capacitação e atuação como 

educadores de pares na lógica da redução de danos. 

Ferrara (15) descreve o trabalho desenvolvido pela Corporação Chilena de 

Prevenção da Aids – SIDACCION, que é um programa de intervenção comunitária para 

prevenção do HIV/Aids em homens homossexuais no Chile, com atuação desde 1987. 

O trabalho comunitário desenvolvido pela instituição evoca movimento e organização 

da comunidade como em permanente construção, com diferentes estratégias (promoção 

do uso de preservativos, educação de pares, reflexão e debate públicos, relação com 

autoridades, entre outras) com especial atenção para a afirmação da identidade 

homossexual.  

Aquela instituição se identifica a partir das noções de agrupamento de pares, já 

que os integrantes são homens com uma clara identidade homossexual; grupo de 

referência, tendo em vista que suas ações servem para que as pessoas a usem com 

referência a valores, atitudes e condutas; e ainda como grupo de interesse, já que possui 
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um significado político pondo em evidência as vulnerabilidades da população 

homossexual masculina, agravadas pelo estigma, marginalização e discriminação (15). 

 

V – Aproximações da revisão narrativa com a intervenção comunitária em estudo 

 

A leitura e análise dos artigos selecionados demonstra uma grande diversidade 

de abordagens e modelos de intervenção comunitária, fato peculiar a uma forma de 

atuar em comunidades que comporta diversas formas de fazer, nas diferentes áreas de 

atuação. 

Quando relacionada aos achados dessa revisão narrativa, a intervenção 

comunitária, objeto deste estudo, corrobora a perspectiva conceitual da intervenção 

comunitária como prática que se dá no interior da comunidade, envolvendo agentes 

internos e externos a ela, para promoção dos direitos, da inclusão, da cultura e dos 

saberes locais, tendo como referência a diversidade e a criatividade dos atores 

envolvidos. 

Em relação às perspectivas metodológicas apresentadas nos trabalhos, a 

intervenção em estudo se identifica com uma metodologia participativa e inclusiva, que 

se realiza mediante etapas que vão desde a aproximação com a comunidade, 

identificação dos atores sociais para integrá-la, estabelecimento da metodologia de 

mobilização dos grupos e para a escolha das técnicas e temáticas a serem trabalhadas no 

planejamento, avaliação e reestruturação das ações propostas na perspectiva da 

intervenção comunitária cidadã, descrita por Matos (23). 

Por tratar-se do estudo de uma intervenção comunitária para prevenção das 

DST/HIV/Aids, esta se relaciona como nas experiências no tema da Aids aqui 

apresentados, nas quais há forte correlação com o conceito de vulnerabilidade e 

prevenção, que se articulam em uma forma de fazer que se dá a partir do território, para 

promover práticas de saúde mais próximas da realidade das comunidades, onde os 

jovens são frequentemente o foco das ações. Outro aspecto abordado em um dos 

estudos, e que se aplica a comunidades como a de Mãe Luiza, diz respeito ao fato de 

que embora as situações de vulnerabilidades não sejam eliminadas, as ações 

desencadeadas a partir da intervenção possibilitam aos seus participantes avaliarem e 

readequarem suas práticas e comportamentos para redução dos riscos individuais e 

coletivos através da promoção e da incorporação das ações de prevenção no cotidiano 

da comunidade. 
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Alguns dos trabalhos selecionados, assim como a intervenção em estudo, trazem 

a possibilidade de atuar na comunidade a partir da atenção primária em saúde, e 

apontam desafios comuns, tais como a sustentabilidade da intervenção, a adesão dos 

profissionais de saúde e de outros atores da comunidade à proposta e sobrecarga de 

atividades dos profissionais de saúde como impedimento para realizar ações para fora 

dos muros da instituição onde atuam. 

A despeito do seu campo de ação e em se tratando de uma iniciativa que visa 

introduzir mudanças em uma realidade já instituída, a intervenção comunitária comporta 

dimensões teóricas, reflexivas epistemológicas, e também metodológicas, que objetivam 

a sua legitimidade. A busca por uma legitimidade se dá através da análise dos processos 

sociais nos quais são geradas as suas lógicas de ação, e tem o intuito de constituir a 

intervenção comunitária em saber, superando a sua posição especialmente fragilizada 

quanto ao seu estatuto epistemológico e acadêmico (24).  

É com esse sentido que a presente revisão narrativa se constituiu, visando dar 

subsídio reflexivo para a elaboração e discussão do objeto de pesquisa. Esperamos 

também contribuir para que a intervenção comunitária seja compreendida como prática 

teórica, que se utiliza de conceitos, princípios e modelos metodológicos e pode ser 

ferramenta potencial na área da saúde com efeitos nos processo de produção de sujeitos 

e nos modos de produzir saúde.  
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Quadro 1 – Documentos selecionados na revisão narrativa 

Nº NOME DO ARTIGO AUTOR ANO ORIGEM 

BASE 

DE 

DADOS 

TIPO DE 

MATERIAL 
ÁREA 

1 

Strategies for community 

health intervention: promises, 

paradoxes, pitfalls 

ALTMAN, D. 

G. 
1995 EUA AP Artigo Saúde 

2 

Educação popular e 

intervenção comunitária: 

contribuições para a reflexão 

sobre empoderamento 

AMÂNCIO, C. 2004 BR GA 

Anais de 

eventos 

científicos. 

Educação 

3 

Intervenções Psicossociais na 

comunidade: Desafios e 

Práticas 

ANSARA, S.; 

DANTAS, B. 
2010 BR GA Artigo Psicologia 

4 
Intervenção Comunitária e 

Inclusão social 

ANTUNES, M. 

C. P.; ALVES, 

P. P. R. 

2009 Portugal GA 

Anais de 

eventos 

científicos 

Educação 

5 

Título da Comunicação – 

Políticas Sociais: 

solidariedades planeadas 

BALTAZAR, 

M. S. 
2004 Portugal AP 

Anais de 

eventos 

científicos 

Políticas 

Sociais 

6 

Intervenção de base 

comunitária para a prevenção 
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CAPÍTULO IV 

 

 

RECONHECENDO O OBJETO EM SEUS NEXOS CONCEITUAIS 

 

 

No percurso de sujeito implicado na intervenção pesquisa-formação, algumas 

indagações levaram a buscarmos conhecer temas e referências que dessem suporte à 

bagagem que precisaríamos nessa trajetória. Nesse sentido, alguns temas mobilizaram 

interesse e busca de nexos conceituais para exploração do objeto em estudo. Entre estes, 

destacamos a Atenção Primária em Saúde como o lócus privilegiado desse tipo de 

intervenção, os conceitos relacionados à participação, território e cotidiano como nexos 

intimamente relacionado à proposta da APS e o contexto histórico da prevenção das 

DST/Aids como base para compreensão e análise da intervenção comunitária enquanto 

forma de agir em saúde potencializadora das ações de prevenção em DST/HIV/Aids no 

Sistema Único de Saúde. 

 

4.1 A PREVENÇÃO DO HIV/AIDS NO CONTEXTO DA APS NO BRASIL 

 

No Brasil, a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) define as diretrizes da 

Atenção Básica – AB, expressão brasileira da Atenção Primária à Saúde (APS), 

caracterizando-a “por um 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, 2011).  

A APS constitui-se de práticas democráticas e participativas, sob a forma de 

trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios, considerando a sua 

dinamicidade, ela é o contato preferencial dos usuários com a rede de saúde. A APS 

orienta-se pelos princípios da universalidade, acessibilidade e coordenação, vínculo e 

continuidade, integralidade, responsabilização, humanização, equidade e participação 

social (CONASS, 2011).  

A APS traz em sua concepção qualidades únicas que a caracterizam, tais como: 

primeiro contato ( porta de entrada do sistema de saúde), longitudinalidade do cuidado 

(ou vínculo e responsabilização), integralidade e coordenação do cuidado (ou 

organização das respostas ao conjunto de necessidades) (CONASS 2011). 
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O trabalho com as comunidades, no contexto da APS, tem como uma de suas 

premissas a redução de iniquidades que, em algumas circunstâncias, têm formas de 

exclusão de populações específicas tais como adolescentes, toxicodependentes e de 

todos aqueles afetados por doenças estigmatizantes, fatores que tornam a população 

mais vulnerável a agravos, como no caso do HIV/Aids (OMS, 2008).  

No Brasil, as ações de assistência às pessoas vivendo com HIV/Aids se dão em 

unidades especializadas, e as atividades de prevenção se dão, prioritariamente, na rede 

de atenção básica e através de organizações não governamentais. A implantação de 

atividades de prevenção do HIV/AIDS na rede de atenção básica do Sistema Único de 

Saúde (SUS) é um componente prioritário da política brasileira de controle desses 

agravos (BRASIL, 2004). 

Embora a Política Nacional de Atenção Básica (BRASIL, 2011) não faça 

referência direta à prevenção do HIV e Aids, a integração dessas atividades na atenção 

básica consta em documentos referenciais do Departamento de DST, Aids e Hepatites 

Virais do Ministério da Saúde como sendo a melhor alternativa para a prevenção de 

novas infecções e instrumento capaz de antecipar problemas individuais e coletivos em 

relação à esses agravos e à ocorrência de doenças sexualmente transmissíveis” 

(BRASIL, 2004). 

Ao se estruturar ações de prevenção com as comunidades na perspectiva da 

redução de iniquidades e da consolidação de práticas democráticas e participativas, 

identifica-se a rede de atenção básica como potencial coordenadora de uma ação de 

intervenção comunitária, tendo em vista as suas características incorporadas a partir da 

APS. 

Entre as muitas características relacionadas à APS, destaca-se aqui a 

integralidade como estruturante para uma intervenção comunitária. A integralidade, em 

seu sentido polissêmico e polifônico, reúne diferentes significados, sentidos e vozes, 

resultantes da interação democrática dos sujeitos no cotidiano de suas práticas e saberes 

em saúde. Sua definição se amplia pela perspectiva do usuário, no sentido de construir 

práticas de saúde com integralidade nos diferentes planos de atuação, para além da 

simples oferta do cuidado em saúde, mas visando uma “cidadania do cuidado”, 

cidadania essa que busca a ampla participação e controle social no exercício de uma 

política social, no nosso caso a saúde (ACIOLI, 2010). 

No contexto da APS, os mecanismos de participação incluem atividades que 

possibilitem aos indivíduos gerenciar melhor sua própria saúde e que estimulem a 
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capacidade das comunidades de tornarem-se parceiras ativas no estabelecimento de 

prioridades, na gestão, na avaliação e na regulação do setor de saúde (OPS, 2009). 

 

4.2 PARTICIPAÇÃO NA COMUNIDADE 

 

Tomando como ponto de partida as reflexões anteriores que apontam a APS 

como locus privilegiado para a instituição de práticas preventivas integrais, destaca-se a 

relevância dos mecanismos de participação social na busca pela integralidade da 

atenção à saúde, alimentados pelos diálogos surgidos nos encontros dos sujeitos no 

contexto da intervenção comunitária, que se pretende participativa. 

Para Bordenave (1994), a participação é uma necessidade humana universal, 

inerente à natureza social da humanidade, e tem nos acompanhado ao longo da história, 

tomando formas diferenciadas, historicamente contextualizadas.  

A palavra participação vem da palavra parte. Participação é fazer parte, tomar 

parte ou ter parte. Para o Bordenave (1994), alguém pode fazer parte de um grupo, por 

exemplo, uma associação de moradores, sem tomar parte das reuniões, ou fazer parte da 

população de um país, sem tomar parte nas grandes decisões, ou, enfim, fazer parte de 

uma empresa sem ter parte alguma na sociedade, indicando que a possibilidade de se 

fazer parte sem tomar parte. Disso deriva a diferenciação entre participação ativa e 

participação passiva. Na primeira o cidadão toma parte, age frente a realidade, enquanto 

que na segunda o cidadão faz parte, mas apenas integrando a realidade.  

Demo (2001) refere-se à participação como um processo, no sentido de 

infindável, em constante vir-a-ser, sempre se fazendo, é uma conquista processual, 

sempre insuficiente e inacabada. A partir dessas noções, o autor nos coloca outra noção 

de participação de fundamental importância: a participação não pode ser entendida 

como dádiva ou concessão nem como algo preexistente, pois dessa forma perderia o seu 

caráter de conquista, transformando-se em uma participação tutelada, delimitada pelo 

poder dominante. 

A discussão sobre poder é preponderante para ampliarmos a abordagem sobre a 

participação no contexto de uma intervenção que se dá em uma dada comunidade, em 

um território permeado, controlado e usado com base em seus processos históricos de 

exercício de poder. Para trazer à tona a discussão sobre o poder no contexto da 

participação, toma-se referência em Foucault (2006), que ressalta o fato de que o poder 

é algo que funciona em cadeia, não está localizado em algum lugar ou em alguém, o 
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poder funciona e se exerce em rede, e nela os indivíduos estão sempre em situação de 

exercer ou sofrer a ação do poder.  

Foucault (2006, p. 77) destaca que “[...] todos aqueles sobre quem o poder se 

exerce com abuso, todos aqueles que o reconhecem como intolerável, podem começar a 

luta onde se encontram e a partir de suas atividades (ou passividade) próprias”. 

Sobre esse prisma, a participação não trata da eliminação, superação ou ausência 

do poder, mas é antes de tudo outra forma de poder. Nessa perspectiva, podemos 

afirmar também que não há falta de espaços de participação. “O espaço de participação 

precisa ser conquistado, centímetro por centímetro [...] mesmo porque todos os 

processos participativos profundos tendem a ser lentos” (DEMO, 2001, p. 19).  

Acioli (2010) destaca que a participação social possui múltiplos sentidos 

relacionados ao campo da saúde, que se conformam nos contextos de construção de 

práticas de saúde-doença-cuidado, nos confrontos e nas aproximações que se 

estabelecem nas relações com os grupos e movimentos sociais. Em uma aproximação 

entre a participação e o contexto do SUS, o termo participação da comunidade surge na 

Constituição Federal de 1988 no âmbito da saúde, como diretriz do sistema de saúde em 

construção. A autora destaca que a descentralização no âmbito do SUS amplia as 

possibilidades de participação da população.  

A participação institucionalizada no SUS, através dos conselhos de saúde e 

outras instâncias formais, é importante, mas, é também fundamental a participação em 

espaços não formais, através de redes de movimentos e grupos sociais por meio dos 

quais a comunidade possa reivindicar direitos, vocalizar demandas e indicar novas 

formas de viabilizar propostas. As formas de participação no contexto da 

descentralização e, portanto, no âmbito da comunidade, tendem a fortalecer valores 

como a solidariedade, a troca de experiência, respeito às diferenças e a não 

hierarquização entre os diversos saberes técnicos e populares existentes nos territórios 

(ACIOLI, 2005). 

Nesse sentido, a participação se apresenta como pressuposto da modalidade de 

intervenção comunitária, objeto deste estudo, destacando-se como ponto de partida para 

pensar ações de prevenção em DST/Aids como necessidade de saúde específica, 

construídas com a comunidade, para além dos espaços tradicionalmente reconhecidos. 
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4.3 TERRITÓRIO E COTIDIANO 

  

 

A Atenção Primária em Saúde (APS) no Brasil tem as suas práticas de cuidado e 

gestão dirigidas a populações de territórios definidos (BRASIL, 2011). Nesse sentido, o 

entendimento sobre o território e o cotidiano de uma comunidade pode revelar contextos 

de vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, as potenciais soluções para reduzi-los, 

contribuindo para a elaboração de ações de saúde pautadas pela realidade local.  

O referencial teórico utilizado para abordar o conceito de território e cotidiano 

remete-se prioritariamente aos estudos de Milton Santos (1978, 1994, 2005, 2006, 2007 

e 2009), Michel de Certeau (1996) e de Rogério Haesbaert (2011), cujas abordagens 

podem ser transportadas para o cenário das práticas de saúde.  

Comumente associado à geografia, o conceito de território não tem nesse campo 

de conhecimento a sua única aplicação, ele tem sido utilizado por outros campos de 

conhecimento tais como economia, ciência política, sociologia e antropologia 

(HAESBAERT, 2011), incluindo a saúde, que tem incorporado os conceitos de 

território e espaço como referenciais para a construção de políticas, programas e 

projetos, e para a organização de ações e serviços com base territorial. 

Santos (2005) diferencia o território e o território usado, em que o primeiro são 

formas, e o segundo são objetos e ações, sinônimo de espaço humano, espaço habitado, 

sendo o seu uso, e não o território em si mesmo, que faz dele objeto da análise social. 

Interessa à saúde, e em especial à concretização de práticas com as características da 

intervenção comunitária, o fato de que no território se estabelece uma sociabilidade no 

cotidiano, que será tanto mais intensa quanto maior for a proximidade entre as pessoas 

envolvidas (SANTOS, 1996 apud BARCELLOS 2008). 

Destacamos ainda a distinção entre os conceitos de espaço e território. A noção 

de espaço implica que diversos segmentos de uma mesma comunidade tenham 

diferentes entendimentos e usos relacionados ao espaço. A significação de espaço é 

diferente para cada um e é determinada pelas experiências e pelas operações que dão 

origem a sua definição (SANTOS, 1978). 

O espaço geográfico é um conjunto indissociável de sistemas e objetos (fixos) e 

de ações e funções (fluxos), que se inter-relacionam, organizam-se e se dispõem 

refletindo a estrutura desse espaço geográfico. Os fixos são os objetos ou formas que 

podem ser criados pelo homem (estradas, prédios, barragens, hospitais) ou de ordem 
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natural (rios, montanhas) e os fluxos dizem respeito aos movimentos, circulação de 

pessoas, mercadorias e ideias (SANTOS, 1978).  

Santos (1997, 2004), entendendo o espaço como processo e produto das relações 

sociais, que se realiza pela ação, destaca a importância da técnica para sua compreensão. 

A técnica aqui é entendida como “conjunto de meios instrumentais e sociais, com os 

quais o homem realiza sua vida, produz e, ao mesmo tempo, cria seu espaço” 

(SANTOS, 1997, p. 29). 

Santos (1997) afirma que é o lugar que atribui às técnicas o princípio de 

realidade histórica, relativizando o seu uso, integrando-as num conjunto de vida, 

atribuindo- lhes efetividade histórica, e desse modo, não há técnicas isoladas. Em um 

determinado lugar há a operação simultânea de várias técnicas, por exemplo, técnicas 

agrícolas, industriais, de transporte, comércio ou marketing e de saúde. 

Os lugares redefinem as técnicas, e cada objeto ou ação (que se instala) se insere 

em um tecido preexistente e tem seu valor modificado e sua presença também se 

modifica em relação aos valores preexistentes. Todos os objetos e ações veem 

modificada sua significação absoluta (ou tendencial) e ganham uma significação 

relativa, provisoriamente verdadeira, diferente daquela do momento anterior e 

impossível em outro lugar (SANTOS, 2004). 

O entendimento das técnicas, sua repercussão sobre o espaço, e deste sobre a 

técnica, são fundamentais para redefinir horizontes relacionados às práticas de saúde, 

práticas que se desenvolvem em um espaço peculiar, em um dado momento. 

Entre as dimensões do espaço, Barcellos et al. (2008) referem-se à vivência e à 

percepção como dimensões essenciais e complementares que consolidam os aspectos 

subjetivos do espaço, marcado ainda por afetividade e referências de identidade 

sociocultural, não fazendo referência a limites e a acesso. Geiger (1994 apud 

BARCELLOS, 2008, p. 25) refere que “o espaço transcende fronteiras e, 

psicologicamente, transmite a sensação de abertura”. 

Em contrapartida, o conceito de território nos recorda a noção de terra, material. 

Território tem sua origem do vocábulo latino terra e corresponde a territorium. 

Conforme Di Méo (1998 apud HAESBAERT, 2011, p. 45), o jus terrendi confundia-se 

com o direito de aterrorizar. Embora não ocorrendo consenso sobre essa origem 

etimológica, é importante ressaltar que, direta ou indiretamente, o que se propagou 

sobre território diz respeito a um duplo sentido: à terra, ao território como 
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materialidade, e aos sentimentos que o território inspira, por exemplo, medo (para quem 

é dele excluído) e satisfação (para quem dele usufrui ou com ele se identifica). 

Santos et al. (2000 apud HAESBAERT, 2011, p. 58-9) aponta que o uso, 

sobretudo o econômico, é o definidor por excelência do território. O autor afirma que o 

território pode ser usado como recurso, para atender aos interesses particulares de atores 

hegemônicos, ou como abrigo para os atores hegemonizados. Segundo o autor, o 

território usado é um todo complexo com relações complementares e conflitantes. 

Na concepção jurídico-política de território, “o vínculo mais tradicional na 

definição de território é aquele que faz a associação entre território e os fundamentos 

materiais do Estado” (HAESBAERT, 2011, p. 62), já a perspectiva idealista remete à 

apropriação simbólica do espaço (HAESBAERT, 2011, p. 69). Para Bonnemaison e 

Cambrézy (1996 apud HAESBAERT, 2004 p. 72-3) “o território não diz respeito 

apenas à função ou ao ter, mas ao ser [...] perder seu território é desaparecer”.  

A perspectiva integradora de território envolve a leitura deste como espaço que 

não pode ser estritamente natural, nem unicamente político, econômico ou cultural, mas 

integrado entre as diferentes dimensões sociais, o que aponta para dois caminhos: 

admitir vários tipos de territórios coexistentes no mundo contemporâneo (políticos, 

econômicos, culturais, cada um com uma dinâmica própria) ou trabalhar com a ideia de 

construirmos o território de forma articulada, integrada tal como se configura a rede 

urbana (HAESBAERT, 2011). 

Santos (2007), questionando para quem seria real a rede urbana, aponta o fato de 

que para muitos a rede urbana existente e a rede de serviços correspondente são 

realidade apenas para os outros, fazendo dos excluídos do acesso à rede e aos serviços 

cidadãos diminuídos e incompletos. Essa desigualdade no valor de cada pessoa, desse 

ou daquele território, contribui para que o homem passe literalmente a valer em função 

do lugar onde vive. 

Já na perspectiva relacional, o território é visto completamente inserido dentro 

de relações social-históricas ou de relações de poder. Para Haesbaert (2011, p. 89), 

“toda relação de poder espacialmente mediada é também produtora de identidade, pois 

controla, distingue e separa e, ao separar, de alguma forma nomeia e classifica os 

indivíduos e os grupos sociais”.  

Santos (1994) destaca que assim como existem normas sociais e culturais, que 

embora não tenham força de lei existem concretamente como formas sociais herdadas, 

hoje o território é também uma norma, que deriva de ações e do próprio território como 
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ele se apresenta arranjado. Os arranjos territoriais se dão em função da racionalidade da 

produção do próprio espaço, de sua dependência técnica. 

Após transitarmos pela complexidade e multiplicidade que o conceito de 

território comporta, retornamos ao seu componente cultural para trazer à tona o conceito 

de cotidiano, que abre novas possibilidades para o entendimento contextual do processo 

saúde-doença em espaços comunitários (BARCELLOS et al., 2008) 

Para compreendermos o cotidiano ligado à dimensão cultural do território, 

recorremos a Certeau (1996) quando diz que para se considerar a cultura como ela é 

praticada, segundo o que a sustenta e organiza, é necessário considerá-la sob três 

prioridades evocadas pela cultura popular: a oralidade, a operatividade e o ordinário. 

Certeau (1996) destaca que a oralidade constitui espaço essencial da comunidade 

e que não existe comunicação sem oralidade. Oralidade esta em toda parte porque a 

conversação se insinua em todo lugar, organiza a família, a rua, o trabalho, o que acaba 

por lhe conferir um estatuto teórico inferior (prática comum).  

Em relação à operatividade, Certeau (1996, p. 339-341) afirma: “a cultura não é 

informação, mas seu tratamento através de operações em função de objetivos e relações 

sociais” e a cultura ordinária é antes de tudo “uma ciência prática do singular”, que 

toma às avessas nossos hábitos de pensamento nos quais a racionalidade científica é 

conhecimento do geral. O autor afirma que nossas categorias de saber ainda são muito 

rústicas e nossos modelos de análise por demais elaborados para permitirem imaginar a 

abundante prática inventiva das atividades cotidianas. 

 De acordo com Santos (2006), o cotidiano é compartido entre as mais diversas 

pessoas, firmas e instituições. A cooperação e o conflito são a base da vida em comum 

do lugar, do qual vêm solicitações e ordens precisas de ações condicionadas, mas é 

também o teatro insubstituível das paixões humanas, responsáveis, através da ação 

comunicativa, pelas mais diversas manifestações da espontaneidade e da criatividade. É 

no lugar que a rede praticamente se integra e dissolve através do trabalho coletivo, 

implicando um esforço solidário dos diversos atores.  

Referindo-se à existência de uma ordem global e uma ordem local, Santos 

(2006) diz que a ordem local funda a escala do cotidiano, e seus parâmetros são a 

copresença, a vizinhança, a intimidade, a emoção, a cooperação e a socialização com 

base na contiguidade. Já a ordem global funda as escalas superiores ou externas à escala 

do cotidiano, seus parâmetros são a razão técnica e operacional, o cálculo de função, a 

linguagem matemática. Cada lugar é, ao mesmo tempo, objeto de uma razão global e de 
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uma razão local, convivendo dialeticamente. Constitui-se então a Lei do Mundo e a Lei 

do Lugar. 

Sintetizando as questões referentes ao território e ao cotidiano de um ponto de 

vista mais pragmático, Haesbaert (2011) considera que a implementação das políticas de 

reordenamento territorial necessita considerar duas características básicas do território: 

o seu caráter político, jogo entre os macropoderes políticos institucionalizados e os 

micropoderes simbólicos produzidos e vividos no cotidiano das populações e, também, 

o seu caráter integrador, tendo o Estado como gestor redistributivo e os indivíduos e 

grupos sociais capazes de reconhecer e tratar o espaço social e suas múltiplas 

dimensões. 

Consideramos que os conceitos de cotidiano e território propostos por Milton 

Santos e Rogério Hasesbaert e a abordagem da dimensão cultural aportada por Michel 

de Certeau, ao dialogarem com as práticas de saúde, podem contribuir para refletirmos 

sobre a intervenção comunitária, objeto deste estudo, como práticas de saúde que 

propõe a superação do uso do território pautado pelos saberes e práticas normatizados 

pela Lei do Mundo, para outras possibilidades que incorporem saberes e práticas que se 

pautem pela dimensão cultural do território, seus usos, normas, saberes e técnicas 

próprios, conformando ações contextualizadas com a Lei do Lugar.  

 

4.4 AS PRÁTICAS DE PREVENÇÃO DAS DST/AIDS  

Para compreender as bases que estruturam as práticas de prevenção de DST/Aids 

na atualidade, faz-se necessário explorar seus conceitos norteadores. Essa discussão se 

inicia pelas contribuições conceituais sobre a própria prevenção e sobre 

vulnerabilidades, em um contexto histórico no qual se deu o surgimento da epidemia da 

Aids, com implicações múltiplas, entre as quais destacamos as que incidem sobre as 

práticas de atenção à saúde.  

Desde o início da humanidade, o ser humano adota práticas e medidas 

preventivas importantes para a sua sobrevivência, manifestando sua preocupação com a 

morte e com o adoecer (CAMPOS 2002, AROUCA 2003).  

Iniciamos esse resgate histórico sobre o conceito de prevenção a partir da Idade 

Média ou Medieval, período de intensas mudanças na Europa Ocidental e época 

marcada por grandes epidemias, entre elas a Peste Negra, que se refletiu em uma prática 
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de saúde higienista, fortemente influenciada por um contexto cultural e político sob as 

regras e os valores estabelecidos pela Igreja (CAMPOS, 2002). 

No decorrer do século XIV, ocorre o declínio da concepção medieval e tem 

início a ascensão das forças que forjaram o mundo moderno. A Idade Moderna abriga 

um conjunto de grandes transformações marcado por uma intensa busca pelo 

conhecimento filosófico, científico, e pelo surgimento de teorias políticas (RUSSEL, 

2001).  

Foucault (2006), em O nascimento da Medicina Social, fenômeno situado nesse 

período histórico, descreve o seu processo de formação na Europa Ocidental, que de 

maneira sintética ocorreu inicialmente pelo surgimento de um modelo estatal e 

administrativo chamado Medicina de Estado que, posteriormente, terá o seu suporte não 

mais no Estado, mas no fenômeno da urbanização, denominada Medicina Urbana e, 

finalmente, a Medicina da Força de Trabalho ou dos pobres.  

Esse período de nascimento da Medicina Social descrito por Foucault (2006) 

estende-se do início do século XVIII até o segundo terço do século XIX, nele os 

métodos preventivos consistiam em esquemas de quarentena, caracterizados pelo 

isolamento e pelo exílio e, posteriormente, pelo modelo de internamento, momento em 

que o modelo de quarentena é substituído por sua variação sofisticada, o da Higiene 

Pública. A prevenção se fazia também pelo controle da saúde e do corpo das classes 

mais pobres para torná-las mais aptas ao trabalho e menos perigosas às classes mais 

ricas através da vacinação obrigatória, do registro de doenças perigosas e da destruição 

de lugares insalubres. 

Arouca (2003), investigando a história das condutas preventivistas, destaca o 

fato de que nesse período a Higiene é conceituada como uma ciência, que trata da 

saúde, no duplo aspecto de sua conservação e de seu aperfeiçoamento.  

No século XX, o conceito da Higiene segue sendo considerado como uma nova 

medicina, que trata da saúde para evitar doenças. A Medicina Preventiva aparece então 

em sua fase preconceitual como parte da Higiene, posteriormente, o surgimento do 

Movimento Preventivista marca sua ruptura com a Higiene.  

A Medicina Preventiva institucionalizou o conceito de prevenção. Segundo 

Arouca (2003 p. 42-43), a Medicina Preventiva é um movimento ideológico que coloca 

a universalidade da atitude preventivista no ensino médico, desconhecendo as barreiras 

das especialidades e disciplinas. Na sua prática, a Medicina Preventiva instaura uma 
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totalidade que agrupa o conjunto das condutas preventivas e difunde-as entre o corpo 

médico. 

A Medicina Preventiva, no seu percurso, incorporou a concepção da História 

Natural das Doenças, nome dado ao conjunto de processos interativos compreendendo 

as inter-relações do agente, do suscetível e do meio ambiente. A partir de então, as 

ações preventivas são estabelecidas em níveis de aplicação: prevenção primária, 

secundária e terciária, numa história linear limitada pelo horizonte clínico entre o 

período pré-patogênese ao período pós-patogênese, que longe de serem contraditórios, 

são antes uma totalidade. A Medicina Preventiva proclama o encontro do médico com o 

homem, no pleno espaço e tempo de sua vida, uma vez que, em todas as situações, os 

homens encontram-se em um ponto da História Natural das Doenças, ao qual 

correspondem a determinadas medidas preventivas (AYRES et al., 2006; AROUCA 

2003). 

Assim como o conceito de prevenção, passo a passo, a epidemiologia é 

construída historicamente, até atingir na segunda metade do século XX seu conceito 

mais formalizado e mais utilizado nas práticas de saúde contemporâneas, o conceito de 

risco epidemiológico. Ao longo da sua construção histórica, o risco epidemiológico 

adquiriu duas características paradoxais: de um lado seu caráter pragmático e 

probabilístico que permite expandir de forma potencialmente ilimitada a investigação 

acerca da associação causal entre quaisquer eventos de interesse prático para saúde, 

incluindo as práticas de prevenção; e por outro lado, esse mesmo pragmatismo 

matemático de seus procedimentos e inferências criam obstáculos à investigação 

epidemiológica das dimensões sociais do processo saúde-doença, tanto na sua gênese 

como nas implicações para intervenções, estabelecendo aí um espaço de tensões no 

debate entre a epidemiologia e a Saúde Coletiva (AYRES et al. 2006 ) 

A partir dessa abordagem, que tem o risco como categoria de análise, as ações 

de prevenção se dão na perspectiva do risco, danos e agravos, compreendendo o 

exercício de determinadas formas de poder, autoridade e controle social e abstraindo a 

variabilidade, a complexidade e a dinâmica dos significados e das práticas sociais. Sem 

as mediações necessárias para que ganhe significados reais, a contribuição do risco 

como categoria analítica orientadora das práticas preventivas resulta insuficiente ou até 

mesmo prejudicial, na medida em que reduz os fenômenos a alguns de seus 

componentes mensuráveis (MEYER et al., 2006). 
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Ao conceito de risco epidemiológico se sucederam as concepções de grupos e 

comportamento de risco. Os grupos de risco foram determinados a partir de estudos 

epidemiológicos que identificaram grupos populacionais nos quais a chance de 

encontrar pessoas com uma determinada doença eram maiores do que na população em 

geral. O conceito de comportamento de risco surgiu em seguida ao de grupo de risco e 

desloca o risco da ideia de pertencimento identitário a um grupo populacional em 

direção à identificação de comportamentos que expõem as pessoas a determinado 

agravo (AYRES et al., 2006 ). 

Ambos os conceitos moldaram práticas preventivas equivocadas. O primeiro 

pelo isolamento e consequente preconceito e discriminação em torno dos ditos grupos 

de risco. O segundo por responsabilizar o indivíduo por seus comportamentos redundou 

em ações preventivas focadas na mudança de comportamento como fruto da vontade e 

responsabilidade individual, sem considerar os fatores sociais, econômicos, políticos e 

culturais envolvidos na construção histórica das práticas e atitudes dos sujeitos. 

A epidemia de Aids, que se iniciou há trinta anos, colocou-nos em novos 

cenários relacionados às ações de prevenção. Buscaremos pontuar alguns aspectos das 

questões que configuram tais cenários para compreender os contextos nos quais se 

produzem ações de prevenção, especificamente relacionadas ao HIV/Aids. 

O uso dos recursos epidemiológicos orientados pelo conceito de risco 

identificou, na fase inicial da epidemia, os seguintes grupos de risco: homossexuais, 

hemofílicos, haitianos e usuários de heroína. Para esses grupos, o isolamento sanitário 

foi a principal estratégia de prevenção adotada no começo da epidemia de Aids. 

Claramente equivocada, essa estratégia posteriormente foi substituída pela incorporação 

do uso de preservativos, práticas de sexo seguro, testagem e aconselhamento, estratégia 

de redução de danos e difusão universal da informação. Tal mudança se deu no contexto 

das lutas pelos direitos dos indivíduos atingidos pela epidemia, em especial movimentos 

organizados por gays, e pelo avanço científico do isolamento laboratorial do vírus HIV 

(AYRES et al., 2006). 

Em um momento seguinte, o conceito de comportamento de risco passou a 

orientar as condutas preventivas. Esse conceito transporta a preocupação do risco 

relacionado à identificação de um grupo para a ideia de que qualquer pessoa pode se 

expor ao HIV de acordo com a adoção ou não do comportamento de risco. Essa 

mudança minimiza o estigma e a exclusão de grupos e populações específicas em 
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relação à epidemia, ampliando a preocupação com o problema e estimulando o 

envolvimento ativo dos indivíduos com a prevenção (AYRES, 1997). 

Contudo, nessa perspectiva, as ações de prevenção são focadas na transformação 

dos comportamentos de risco em comportamentos seguros como sendo fruto 

unicamente do acesso à informação aliado à vontade individual, favorecendo dessa 

maneira a culpabilização do indivíduo que não adota as práticas de prevenção prescritas. 

No enfrentamento do HIV/Aids, o conceito de risco apresenta utilidade como 

conhecimento teórico e aplicação prática inicial, mas também demonstra limitação ao 

desconsiderar aspectos fundamentais para pensar as ações de prevenção, os aspectos 

individuais, coletivos e as subjetividades, trazendo limitações na aplicação e na 

efetividade das práticas preventivas.  

É importante destacar que as práticas de prevenção da Aids seguem impregnadas 

pelos constructos relacionados ao medo de adoecer e de morrer presentes desde os 

primórdios das ações de prevenção, que se manifestava a partir da doença do outro que 

deve ser exilado, isolado e controlado em seu corpo e em sua autonomia. Identifica-se 

também a presença do medo relacionado às pestes da Idade Média, que ainda 

permanecem guiando o senso comum, atitude essa manifesta na adoção da denominação 

de Peste Gay para designar a Aids, e ainda responsável pela discriminação, preconceito 

e controle sobre os corpos e os comportamentos, que nos remetem às práticas de 

quarentena e isolamento, características da Higiene Pública. 

Na década de 1990, ocorrem mudanças radicais no perfil da epidemia de Aids. 

Trata-se então de uma doença que atinge populações mais pobres, mulheres, negros e 

marginalizados e não mais se caracteriza apenas como doença de um grupo específico. 

Diante desse novo perfil epidemiológico, um grupo de pesquisadores da Escola de 

Saúde Pública da Universidade de Harvard propõe a análise de vulnerabilidade à 

infecção pelo HIV e à Aids, como o novo instrumental para compreender e intervir 

sobre a epidemia (AYRES et al., 2006 apud Mann et al., 1993, p. 395). 

Mann et al. (1993) em seu livro Aids no mundo propõe uma estrutura de análise 

que considera o comportamento individual, o coletivo e o social como determinantes da 

vulnerabilidade. Essa análise se refere respectivamente a uma auto avaliação sobre 

comportamentos e conhecimentos, avaliação da capacidade estrutural e funcional dos 

programas e, finalmente, avaliação dos programas sociais através de indicadores. Os 

autores propõem ainda um score para classificar a vulnerabilidade em alta, média e 

baixa. Apesar de considerar o contexto coletivo e social, é no comportamento individual 
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que os autores localizam o condicionante final da vulnerabilidade, responsabilizando, 

prioritariamente, os indivíduos pela adoção ou não de medidas preventivas. 

Ayres et al. (2006) ampliam o conceito anterior e propõem as análises de 

vulnerabilidade em três eixos interdependentes de compreensão dos aspectos da vida 

das pessoas, de comunidades ou, até mesmo, nações, que as tornam mais ou menos 

suscetíveis à infecção ao HIV e ao adoecimento ou morte por Aids: vulnerabilidades 

individual, social e programática (ou institucional). É importante destacar que as três 

dimensões da vulnerabilidade abarcam, respectivamente, os aspectos comportamentais, 

afetivos e biológicos condicionados por contextos e relações socialmente configurados e 

o modo como os programas e políticas interferem sobre a realidade.  

A análise de vulnerabilidade articula os três eixos e agrega dimensões analíticas 

importantes, que ampliam a conformação de práticas preventivas baseadas nas 

dimensões sociais dos fenômenos e não apenas em seus aspectos mensuráveis. No 

entanto, sua aplicação não deve abrir mão da dimensão analítica aportada pela 

epidemiologia do risco, que agrega importantes informações objetivas sobre a 

distribuição do agravo na população, sua distribuição espacial, entre outras, para 

entender e atuar sobre a epidemia. 

O conceito de vulnerabilidade, segundo Ayres et al. (2006, p. 399),  

 

[...] na verdade sintetiza, sistematiza, aperfeiçoa e enriquece um 

conjunto de preocupações e proposições que já há mais de um 

século vem instruindo as teorias e práticas preocupadas com o 

conhecimento e intervenção sobre as dimensões sociais dos 

processos saúde-doença [...]. 

 

 

As abordagens relacionadas ao grupo e ao comportamento de risco foram 

responsáveis por ações de prevenção de isolamento e exclusão, centradas na mudança 

de comportamento, de forma que as pessoas tivessem menos chances de se infectarem 

com o vírus. Ao incorporar a abordagem da redução das vulnerabilidades, as estratégias 

de prevenção tradicionais passam de processos educativos modeladores a 

construtivistas, a base institucional passa do setor saúde ao intersetorial, e o impacto 

visado passa da mudança de comportamento para a transformação de contextos e 

relações, para citar algumas estratégias propostas (AYRES et al., 2006). 

Segundo o autor, “Intervenção estrutural, organização comunitária, construção 

de cidadania, ativismo político, ação jurídica, defesa dos Direitos Humanos, tudo isso 
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passa a ser entendido como parte indissociável das ações de prevenção e cuidado 

(AYRES et al, 2006, p. 401). 

No campo da prevenção das DST/Aids, o conceito de vulnerabilidade nos 

permite repensar e renovar as práticas de saúde para o enfrentamento desses agravos no 

contexto da vida das comunidades, a partir da sua situação singular, de modo a fazer 

sentido tanto para profissionais e gestores dos diversos equipamentos sociais quanto 

para a população de um dado território, em toda a sua diversidade. 
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CAPÍTULO V 

 

MÚLTIPLAS NARRATIVAS EM COMPOSIÇÃO: O MAPA E O 

HIPERTEXTO DA CARTOGRAFIA 

 

Neste capítulo, apresentamos um mapa e um hipertexto como tentativa de 

expressar os movimentos do processo de intervenção comunitária que pretendemos 

cartografar nesta pesquisa. São figuras, traços, narrativas que compõem o texto numa 

perspectiva de traduzir o que foi possível representar como expressão rizomática 

(Figura 1) para descrever o desenvolvimento da intervenção a partir da pesquisa 

documental (Quadro 1 do Capítulo I) e dos registros de campo – narrativas pessoal e de 

outros atores implicados na intervenção comunitária.  

Com a representação gráfica, buscamos pôr em evidência o processo de 

produção da intervenção comunitária, o espaço-tempo em suas características de objeto-

rizoma, suas múltiplas conexões, entradas e saídas, coproduzindo sujeitos e práticas, 

espaços e territórios. 

Os círculos coloridos compõem as diversas ações desenvolvidas no âmbito da 

intervenção comunitária, que são tomadas nessa representação como os pontos de 

conexão que agregam em torno de si os sujeitos, as teorias e as práticas da intervenção. 

As ações foram produzidas o longo desse percurso, em movimentos que ora se 

potencializam ora se fragilizam, no contexto da intervenção, e nessa perspectiva, são 

representadas por círculos em proporções maiores e menores, respectivamente.  

As linhas não remetem, necessariamente, a traços de conexão entre os pontos, 

mas refletem modos de conexão diversos, que formam cadeias de conexão de ordem 

territorial nas dimensões política, cultural, social ou institucional, que nos apresentam 

um estado de coisas. A representação tenta se aproximar do que Deleuze e Guattari 

(1995, p. 21) traduzem como “uma experimentação ancorada no real” ao definirem o 

mapa: 

 

O mapa não reproduz um inconsciente fechado sobre ele mesmo, ele o 

constrói. [...] Ele faz parte do rizoma. O mapa é aberto, é conectável 

em todas as suas dimensões, desmontável, reversível, suscetível de 

receber modificações constantemente. Ele pode ser rasgado, revertido, 

adaptar-se a montagens de qualquer natureza, ser preparado por um 

indivíduo, um grupo, uma formação social. Pode-se desenhá-lo numa 
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parede, concebê-lo como obra de arte, construí-lo como uma ação 

política ou como uma meditação (1995, p. 21). 

 

A Figura 3 trata de uma representação construída a partir da narrativa descritiva 

dos documentos relacionados ao Projeto, em que as linhas não se subordinam aos 

pontos e que, a partir do momento em que foi construída, já se abre a outras 

representações, outras linhas de conexão e de fuga, talvez outro mapa. 

 

Figura 4 – Representação rizomática 

            

 

 

Do caminho metodológico da cartografia, a imagem do rizoma apresentada por 

Deleuze e Guattari (1995) tem acompanhado a produção da pesquisa dada a natureza do 

objeto de estudo-intervenção ao qual aproximamos à noção de objeto-rizoma. Nessa 

perspectiva, identificamos o rizoma também como referência teórica para a produção de 

hipertexto, porque, de certa forma, a imagem do rizoma reúne características que, 

segundo Wandelli (2000) são encontradas nessa forma de escrita: um texto plural, sem 

início nem fim, que se multiplica pelo método de germinação descentrado, que guarda 
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em si pluralidade e interconectividade, formando uma imagem que não copia ou imita o 

mundo, mas sim um mapa de linhas que remetem a ele (WANDELLI, 2000). 

Um hipertexto “traduz certa polifonia que, para além da multiplicidade de vozes, 

expressa também afetos que se produziram na experiência dos participantes e se 

multiplicam na composição da narrativa” (SOUZA, 2011). Dessa forma, o hipertexto 

aqui apresentado parte do pressuposto que “cartografar é acompanhar processos”, 

desenhando a rede de forças à qual o objeto ou fenômeno está conectado, dando conta 

de seu movimento permanente, dando língua para os afetos (PASSOS; KASTRUP; 

ESCÓCIA, 2009; ROLNIK, 2007). 

Na perspectiva de acompanhar a intervenção comunitária em andamento, as 

narrativas buscam dar expressão ao movimento em curso, mesmo que parcialmente, e 

não se limitam aos produtos desse processo, mas buscam captar o “fluxo processual no 

qual as subjetividades foram produzidas” (KASTRUP; BARROS, 2009, p. 76), 

tomando como referência as características dos fenômenos de produção da 

subjetividade: o movimento, a transformação e a processualidade, apontados pelas 

autoras.  

A partir das diversas narrativas produzidas na pesquisa-intervenção, optamos por 

compor um hipertexto, narrativa multifacetada com as vozes, os olhares e os afetos 

narrados pelos sujeitos implicados nesse processo.  

O hipertexto, apresentado a seguir, é composto por trechos das narrativas 

elaboradas pelos sujeitos envolvidos na intervenção comunitária, transcritas exatamente 

conforme narradas. Os sujeitos são identificados pela letra N (narrador) seguida de um 

número (de 1 a 6), ao final das falas. 

 

5.1 O MOVIMENTO: DA IDEIA À AÇÃO, AS MÚLTIPLAS ENTRADAS E 

VISÕES  

O que era apenas uma ideia tornou-se uma realidade. Gerando estímulos, enfrentando 

dificuldades e superando expectativas (N3).  

Entrei na Unidade Mista de Mãe Luiza em Fevereiro de 2011 e em Abril fui convidada 

pela Profa. Michelle a participar do Projeto junto com outros profissionais da Unidade 

(Assist. Sociais, enfermeiros, médicos). Michelle explicou o objetivo do projeto e logo 

me interessei, pois gosto de sair da rotina e buscar outros meios de atuar. Comecei 

participando das reuniões e em Junho montei uma pequena equipe da Unidade Mista e 
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Básica, junto com Michelle e planejamos uma ação para o São João que, apesar do 

pouco tempo atingiu os objetivos (N1). 

 [...] A minha participação no Projeto foi ativa e atuante deste o primeiro momento, pois 

provoquei a aproximação inicial com o grupo condutor e a unidade, esse passo 

possibilitou a minha participação deste a elaboração até o momento. Contribuindo, desta 

maneira na construção de um espaço de discussão na unidade sobre nossa atuação com 

os grupos de adolescentes e no fortalecimento na prática de atuação junto a outros 

grupos da comunidade (N2). 

Meu primeiro contato com o projeto foi em abril/2010, quando participei de uma das 

reuniões que aconteciam na Unidade de Saúde onde trabalho. Entretanto, só passei à 

participar efetivamente em julho/2011. Desde então venho participando das reuniões e 

me envolvendo nas atividades que derivam dos encaminhamentos gerados a cada 

encontro (N3). 

Minha aproximação com o projeto viva Mãe Luiza se deu institucionalmente onde no 

primeiro momento pude acompanhar mais de perto e no decorrer do processo os 

horários de reunião coincidiram com minhas atividades profissionais de coordenadora 

pedagógica (N4). 

Participo do Projovem adolescente aqui do bairro de Mãe Luiza e foi por ele que eu 

conheci o Projeto Viva Mãe Luiza. Quando conheci o projeto já havia começado, mais 

eu consegui recuperar tudo o que eu perdi no começo dele (N5). 

A aproximação do projeto se deu através de parcerias ligadas ao projeto como o Centro 

Sócio Pastoral Nossa Senhora da Conceição localizada no bairro de Mãe Luiza. Minha 

participação no projeto se deu com estímulos e expectativas. As pessoas os voluntários 

que atuam no projeto te incentivam a não desistir (N6). 

O Projeto procura instrumentalizar os parceiros com o objetivo de sempre deixá-los 

atualizados para atuarem nas suas áreas, assim como fornecer subsídios para os 

profissionais mostrarem-se aptos a contribuir com a comunidade de forma consciente e 

planejada (N1).  

Tenho clareza da importância do projeto mesmo observando que é uma temática que 

ainda não desperta e nem envolve o suficiente para criar uma expectativa de se fazer 

conhecido dentro do bairro (N4). 
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No começo achei que fosse um tédio. Mas logo fui percebendo que aquilo um dia iria 

valer a pena na minha vida, eu comecei a entender e me interessar pelo assunto, além do 

mais um dia eu irei fazer sexo e não quero que minha primeira vez seja um desastre 

total por eu não ter ou não saber me prevenir. É como dizem a primeira vez agente 

nunca esquece né? (N5) 

Éramos bastante, pois do começo do projeto até agora aconteceu ações no bairro que 

ajudou bastante para a população do bairro de Mãe Luiza ficar informado, esses tipos de 

ações não aconteciam no bairro, mas graças ao projeto desenvolvido “em abril de 

dezembro de 2010” frequentemente temos ações palestras e entregas de preservativos 

nas escolas, centros e nos postos de saúde, que já distribuíam e com o apoio do Viva 

Mãe Luiza vem sendo procurado diariamente por pessoas do bairro que recebem 

informação sobre a prevenção com os jovens multiplicadores que são voluntários ao 

projeto e levam informação para as pessoas (N6). 

5.2 A TRANSFORMAÇÃO: DA PRÁTICA INDIVIDUAL À COLETIVA, 

MÚLTIPLOS CAMINHOS 

 

 (O Projeto) Ainda me faz refletir sobre minha prática, a fim de construir, dentro da 

realidade da Unidade algo que possa ser modificado, sem esperar por decisões ou 

iniciativas do Poder Público; apresentando formas de fazer o possível com o que tenho, 

levando-se em conta a pouca contribuição da equipe da minha Unidade. [...] o Projeto 

não atingiu como deveria a equipe de trabalho da minha Unidade; não por falta de 

estímulo, mas por falta de motivação, que tem me aborrecido sobremaneira! (N1) 

 [...] As estratégias de envolvimento dos equipamentos sociais da comunidade na 

organização da Mostra e da participação dos jovens na escolha da logomarca e slogan 

do Projeto, nos proporcionou uma maior interação com a população, trazendo 

conhecimentos sobre os valores presentes na comunidade relativas às questões de saúde, 

e reconhecendo a necessidade da unidade de ter uma maior interlocução com os atores 

sociais do bairro, e com as diversas estruturas de funcionamento da cultura local, 

ampliando meu conhecimento das dimensões do cuidado em saúde e de como articular 

ações com adolescentes da comunidade (N2). 

As estratégias de capacitação dos profissionais de saúde, dos professores e dos 

adolescentes, e a elaboração pelos jovens de materiais formativos e informativos 

(produção de vídeos, cartilhas, blog, fotografias, peças teatrais) com temas de 
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participação, direitos, saúde, cidadania e prevenção das DST/AIDS, agregaram novos 

valores e conhecimentos que nos permite atuar de forma mais engajada e efetivamente 

provocar mudanças no processo de trabalho na equipe de saúde e nos espaços de 

atuação na comunidade (N2).  

I Mostra de Saúde e Cultura de Mãe Luiza – O poder da organização e a força da 

mobilização, aliados à informação, potencializam a ação proporcionando uma maior 

abrangência. O dia em que Mãe Luiza parou para receber ações de saúde voltadas para a 

prevenção das DST/Aids e Hepatites Virais,  e desfrutar das atividades culturais 

produzidas na própria comunidade. Produto gerado a partir da dedicação e empenho 

daqueles que acreditam que é preciso mudar e é possível transformar (N3).  

Quero registrar como contribuição para a minha formação as experiências vividas nos 

eventos promovidos pelo projeto (N4). 

Com esse conhecimento eu já pude aconselhar pessoas próximas de mim (amigos, 

família, o pessoal que frequenta a instituição da qual eu faço parte) a minha grande 

expectativa é que eu possa aprender mais e mais com eles (N5).  

O projeto me transformou e ainda vem me transformando. Transformações que ainda 

não tinha conhecimento, por exemplo: DSTs doenças sexualmente transmissíveis e o 

vírus HIV. À medida que fui ganhando conhecimento fui colocando em pratica tanto na 

instituição que participava, na escola, em casa e amigos e isso é muito gratificante para 

mim. O projeto provocou uma verdadeira mudança na instituição em que eu estudava 

pois só quem participava do projeto era eu ai a medida em que eu fui passando meu 

conhecimento fui trazendo mas pessoas para o projeto tanto da minha instituição quanto 

da minha escola e amigos (N6). 

 

5.3 A PROCESSUALIDADE: AS EXPECTATIVAS, DIFICULDADES E OS 

DESAFIOS DO PERCURSO  

 

 [...] o Projeto ainda precisa ouvir mais a comunidade e os índices epidemiológicos para 

direcionar ações mais incisivas! Contribuo de todas as formas com as ações dentro do 

que sou solicitada. Sinto-me motivada nas ações e acredito que poderia haver mais, para 

aumentar a visibilidade do Projeto na comunidade (N1).  

Acredito que poderia haver mais abertura, muitas vezes me sinto tolhida nas minhas 

colaborações e sinto que assim como eu, muitas pessoas se sentem da mesma maneira; a 
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equipe deixa de ouvir quem está vivendo a prática diária na comunidade se preocupando 

demasiadamente em mostrar resultados quantitativos ao Ministério da Saúde, e 

prevenção não se faz do dia para noite; requer uma mudança de atitude, tarefa que só se 

consegue trazendo as pessoas para juntos acreditarmos na proposta (N1). 

No atual estágio do Projeto, estamos tentando construir as linhas de cuidado em 

DST/AIDS, numa tentativa de organizar a rede assistencial de serviços, esta atividade 

nos tem causado desconfortos institucionais e profissionais, devido a desestruturação 

que passa a gestão de saúde municipal, provocando efeitos desagregadores ao 

funcionamento adequado das unidades do bairro de Mãe Luíza (N2). 

Identifico como dificuldade a falta de participação de alguns equipamentos sociais do 

Bairro, como as escolas, por exemplo, e a ausência de alguns colegas que costumavam 

participar com mais frequência. Minhas expectativas é que possamos dar continuidade a 

esse trabalho, conscientes da nossa responsabilidade e do grande desafio que nos 

propomos desde o início do Projeto. A Oportunidade de estar me capacitando, a 

metodologia utilizada nas oficinas, a participação no congresso, as mobilizações, o São 

João fora de época, tudo nisso vem contribuindo para consolidar o meu desejo de 

continuar no projeto (N3).  

 [...] mas, percebo na metodologia envolvendo tecnologias e vivencias culturais e 

esportivas uma luz que aponta como eixo agregador para jovens envolvidos na 

perspectiva de multiplicadores nessa experiência. Minha expectativa é que o projeto 

insira no contexto escolar na tentativa de agregar as famílias dos jovens e dos 

adolescentes (N4). 

A minha grande expectativa é que eu possa aprender mais e mais com eles, o que mais 

me estimula a participar desse projeto é saber que existem pessoas que querem muito 

saber mais sobre o assunto e não tem a chance muitas vezes por vergonha, e não tentam, 

e quando veem jovens tomando essa iniciativa ficam surpreendidos, eu quero aprender 

isso pra passar para eles. É normal alguns adultos acharem que discutir esse assunto 

com adolescentes é bobagem que não vai dar em nada por que adolescente não pensa 

nisso, é isso que nos dificultam, eles não nos dão uma chance de mostrarmos que não 

somos iguais á crianças também temos responsabilidades principalmente quando se 

trata de ajudarmos a nós próprios (N5). 
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O que mais eu cito para minha narrativa e que nos devemos ter mais jovens 

multiplicadores no projeto (N6). 

Apesar de reconhecer o estímulo provocativo de mudanças no processo de trabalho da 

equipe, estimulado pelo Projeto, fica uma desesperança, pois temo pela continuidade do 

trabalho iniciado, as dificuldades de apoio institucional, já apresentadas no 

desenvolvimento do Projeto, e o desinteresse de alguns profissionais da unidade, que só 

faz o mínimo esperado do seu trabalho, comprometem a sua sustentabilidade (N2).  

Até que nos apropriemos de entendimentos e nos empoderemos de tudo que vem sendo 

construído ao longo desses quase dois anos, vou ver nisso um grande desafio. Poder 

expressar a importância de um projeto dessa magnitude implica em chamar a atenção 

para que se entenda a importância de estarmos comprometidos com a sua proposta e 

contribuindo com o seu fortalecimento na perspectiva de garantir a sua sustentabilidade 

(N3). 

Sendo DST Aids (as doenças) pertinentes e vivenciadas na comunidade, segundo 

estatísticas, o tema ainda não é envolvente, daí se tornar ignorada pela comunidade e 

pelas escolas. Diante dessa realidade o projeto tem sua relevância quando traz essa 

temática como uma nova pauta na comunidade que para mim é um grande desafio [...] 

(N4). 

Espero que esse projeto tenha muita continuidade, e se existisse um espaço só para que 

acontecesse ele por tempo indeterminado também seria muito bom. Eu acho que o mais 

importante da mina narrativa é poder mostrar o que muitos jovens também poderiam, e 

que eu posso colocar para fora aquilo que eu achei e que não faria diferença alguma 

para as outras pessoas (N5). 

Os desafios para continuidade do projeto e que seja mais divulgado no bairro para que 

as pessoas saibam da existência e qual é o tema do projeto (N6). 
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CAPÍTULO VI 

 

 

 

NO CAMINHO: PISTAS PARA PRODUÇÃO DE UMA INTERVENÇÃO 

COMUNITÁRIA 

 

 

Um rizoma não começa nem conclui, ele se 

encontra sempre no meio, entre as coisas, inter-

ser, intermezzo. A árvore é filiação, mas o rizoma 

é aliança, unicamente aliança. A árvore impõe o 

verbo “ser”, mas o rizoma tem como tecido a 

conjunção “e... e... e...”. Há nesta conjunção força 

suficiente para sacudir e desenraizar o verbo ser. 

 

(Deleuze e Guattari) 

 

No caminho percorrido, algumas pistas foram traçadas e aqui tentamos esboçá-

las como síntese do aprendizado que a experiência-intervenção produziu. Trata-se de 

concluir um processo de escrita, mesmo que provisoriamente, pois o objeto-rizoma 

permanece em movimento, com suas múltiplas entradas, saídas e linhas de fuga, e 

solicitando novas narrativas.  

Identificamos três pistas que podem contribuir para compreender o processo de 

intervenção comunitária em estudo, considerando o seu caráter singular, e também 

subsidiar a reflexão relacionada à construção de outras experiências de intervenção 

comunitária. 

 

Pista 1 – A intervenção comunitária como espaço ativo-reflexivo e um modo de 

fazer com 

A proposta de realizar uma intervenção comunitária no bairro de Mãe Luiza, 

Natal/RN, surge como uma demanda institucional do Departamento de DST/Aids e 

Hepatites Virais do Ministério da Saúde que reconheceu o potencial da Universidade, 

respeitando sua autonomia de criação, com a intenção explícita de ser uma experiência 

com capacidade de gerar evidências teóricas e práticas relacionadas a intervenções para 

a prevenção das DST/Aids em comunidades populares. 

Nesse sentido, os pressupostos que orientaram a intervenção são de caráter 

formativo e inclusivo, numa perspectiva de “aprender-fazendo”, reconhecendo a 
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produção da experiência como espaço de trocas de saberes, de criação e produção de 

sujeitos e de práticas. As referências de apoio institucional e educação permanente 

adotadas em outras cooperações com os serviços de saúde foram aportes conceituais 

importantes para desenvolver a intervenção comunitária proposta. A atitude ativa e 

reflexiva desenvolvida no contexto da intervenção apontou uma forma de fazer a 

própria intervenção como um processo formativo e produtivo, em que teoria e prática 

são indissociáveis.  

Os espaços de encontro entre diversos atores e nos diferentes equipamentos da 

comunidade, para conhecer e transformar a situação das DST/HIV/Aids, 

reconhecidamente preocupante pela comunidade, principalmente no que concerne aos 

adolescentes e jovens, propiciaram diálogos e possibilidades de redimensionar a forma 

de operar a intervenção, a partir de escolhas conjuntas para se obter um sucesso prático: 

a redução das vulnerabilidades de adolescentes e jovens às DST/HIV/Aids. 

Nesse sentido, os espaços de encontro promovidos pela intervenção 

demonstraram potencial de fortalecimento dos sujeitos integrantes da intervenção para 

desenvolver ações de prevenção em DST/Aids, seja pela segurança aportada pelos 

conhecimentos partilhados, seja pela superação do isolamento institucional, no qual 

alguns sujeitos encontravam-se. O isolamento institucional vivenciado por alguns 

integrantes do grupo, cujas propostas de ação não encontraram eco entre a equipe de 

trabalho, foi minimizado por sentimento de coletividade e pertença produzido no grupo 

condutor da intervenção a partir da construção de um objetivo comum, o do trabalho de 

prevenção com a população adolescente e jovem da comunidade, ainda que guardando 

diferenças quanto às perspectivas de ação. 

As I e II Mostras de Saúde e Cultura de Mãe Luiza, pela relevância e valor que 

lhes foi atribuído pelos atores envolvidos, diz muito sobre a intervenção, especialmente 

que concerne ao modo de fazer junto. Constituíram-se como a “prova de fogo” do 

Projeto. Nelas foi possível analisar o quão participativo, inclusivo e eficiente é o 

processo de intervenção comunitária em estudo.  

 As Mostras foram espaços organizados em processos construídos ao longo de 

períodos que extrapolam o momento específico do evento, dando oportunidade de 

exercitar a ação coletiva proposta pela intervenção comunitária no enfrentamento das 

adversidades e das diferenças. O resultado exitoso, permeado por atravessamentos de 

interesses e de entendimentos que colocaram em cheque o engajamento dos atores, e a 

efetividade das ações de mobilização e formação realizadas, provocaram os envolvidos 
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ao desafio de superar as diferenças, em suas diversas dimensões culturais, geracionais, 

práticas e teóricas.  

O processo interativo da intervenção comunitária foi elevado durante o 

planejamento e realização das Mostras, em que a tarefa coletiva deu sentido à 

participação dos diversos segmentos da comunidade, superando diferenças, contradições 

e disputas, com fortalecimento do sentimento do grupo em relação à possibilidade de 

mudança real e em relação ao reconhecimento do Projeto na comunidade. Identifica-se a 

construção de um interesse comum que agrega os participantes em torno do projeto, 

dando o sentido de comunidade.  

A experiência da I Mostra foi seguida de momento avaliativo que apontou seus 

potenciais e dificuldades e abriu caminho para que a II Mostra se constituísse em uma 

ação mais próxima do contexto cotidiano e das dinâmicas da comunidade, com maior 

participação das diversas vozes, olhares, afetos, e modos de fazer dos sujeitos 

envolvidos na intervenção. 

 Nas Mostras, o sentimento de pertença surge da possibilidade de participar de 

um espaço diversificado, diferenciado e territorialmente contextualizado que, por isso, 

promove o reconhecimento social do Projeto, através do autorreconhecimento da 

comunidade nas atividades culturais apresentadas pelos moradores, nas ações de saúde 

realizadas em conjunto pelos profissionais de saúde e pelos integrantes das diferentes 

instituições não governamentais que atuam na comunidade.  

Nesse sentido, as Mostras como iniciativas da intervenção comunitária criaram 

espaços para o exercício da construção coletiva, o “fazer-junto” que se pretende prática 

dialógica, exercida em uma atitude participativa e de acolhimento das diferenças, na 

perspectiva de redefinir saberes e práticas em função daquele contexto territorial, 

potencializando e incentivando capacidades locais de criação e invenção de modos de 

operar a prevenção das DST/HIV/Aids. 

 

Pista 2 – A inclusão como potência e desafio da intervenção comunitária 

A intervenção em Mãe Luiza, a partir da mobilização e da formação dos 

adolescentes e jovens da comunidade, identificou a separação territorial existente na 

comunidade. A impossibilidade de alguns jovens, desejosos de participar do Projeto, tão 

falado e compartilhado por muitos outros jovens, apontou limitação de trânsito e 

convívio entre diferentes grupos de adolescentes e jovens moradores da mesma 

comunidade.  
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Nesse contexto, a intervenção se confronta com a existência de diferentes 

vulnerabilidades, associadas aos diversos contextos territoriais em uma mesma 

comunidade. A possibilidade de que em uma intervenção que se propõe inclusiva, crie-

se componente de exclusão a mais no território, convoca-nos a pensar na intervenção 

comunitária como uma prática que deve usar estratégias metodológicas considerando a 

heterogeneidade territorial. Esta se reflete também em diferenças de vulnerabilidades, 

que exige modos diversos de operar em cada território, com o objetivo de criar as 

melhores condições para garantir a equidade na atenção às DST/HIV/Aids.  

A evidência de que uma intervenção comunitária que atua na perspectiva de 

intervenção cidadã pode, em certa medida, agravar uma situação de exclusão 

relacionada à ela própria, leva-nos a retomar a análise de vulnerabilidades como um 

potente referencial para produzir práticas de saúde inclusivas. 

 Nesse sentido, Ayres et al. (2006) nos apontam alguns princípios como 

propiciadores da redução de vulnerabilidades. Faz-se necessário reconhecer quais são os 

espaços, interlocutores e processos que mais beneficiam a construção solidária de 

respostas, conectando diferentes culturas e redes de diálogos que atravessam a 

comunidade, identificando outros temas, identidades e relações que surgem dessas 

novas interlocuções; experimentar novas linguagens e diálogos, não abrindo mão de 

uma constante atitude reflexiva sobre os nossos objetivos, o que e como estamos 

fazendo para alcançá-los em uma perspectiva ética.  

Tais princípios nos remetem ao fato de que a intervenção comunitária agrega 

uma diversidade de concepções e metodologias, conforme apresentado no Capítulo III, 

o que pressupõe a abertura dos atores envolvidos para reinvenção de metodologias e 

práticas. Essa reinvenção deve ser pautada pelos limites e potenciais que emergem no 

cotidiano da comunidade, nos diferentes territórios e de suas vulnerabilidades 

peculiares. Nessa perspectiva, as estratégias adotadas contribuirão para um modo de 

fazer inclusivo adequado ao contexto e diversidade do território onde se produz a 

intervenção. 

 

Pista 3 – A sustentabilidade como desafio da intervenção comunitária 

Desde os primeiros encontros para construir o projeto de intervenção 

comunitária em Mãe Luiza a “sustentabilidade das ações do projeto” foi tema 

recorrente. Embora o tema emergisse, continuamente, nos encontros de avaliação do 

projeto, tendo se tornado objeto de uma ação formativa, a preocupação ainda 
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permanece. Os integrantes da comunidade percebem a sustentabilidade como desafio 

permanente, exigindo atitude de coordenação contínua dos recursos do território, onde a 

comunidade é chamada a se implicar na solução dos seus problemas e para construir 

processos duradouros e potentes, que necessitam de tempo para se consolidarem. 

Nesse sentido, coloca-se em pauta a necessidade de fortalecimento das 

articulações intersetorial e interinstitucional, ainda frágeis nessa intervenção. A 

dificuldade de articulação entre os setores de saúde e de educação, e entre as duas 

unidades de saúde da comunidade, tantas vezes explicitada nas diversas narrativas deste 

estudo, expõe uma fragilidade que repercute no componente da organização do cuidado 

das DST/HIV/Aids na comunidade  e também afeta a percepção dos atores envolvidos 

no projeto trazendo a expectativa de que a sustentabilidade talvez não seja possível para 

essa intervenção específica.  

Para Jacobi (1999), a ideia de sustentabilidade implica na prevalência da 

premissa da participação e formação de atores de maneira a fortalecer um sentimento de 

corresponsabilização e de constituição de valores éticos, que não ignorem nem as 

dimensões culturais, nem as relações de poder existentes e, muito menos, o 

reconhecimento das limitações e potencialidades territoriais.  

Na busca pelos elementos de sustentabilidade do Projeto, é necessário conferir 

certo grau de prioridade nas ações formativas da intervenção de maneira a estimular a 

participação dos indivíduos numa perspectiva dialógica e de articulação instersetorial e 

insterinstitucional, ampliando o campo de análise e de atuação da intervenção na busca 

de caminhos que possibilitem a sustentação, não só econômica e financeira, mas 

também política e institucional, reconhecendo e reciclando os recursos do próprio 

território. Segundo Sícoli (2003), a sustentabilidade desejada pode ser alcançada a partir 

da retroalimentação pela população que, ao reconhecer os impactos alcançados, engaja-

se no acompanhamento dos projetos e assegura a sua vitalidade e continuidade. 

Identificamos o componente da sustentabilidade como preocupação prática dos 

sujeitos que se manifesta a partir do desejo de continuidade do Projeto na comunidade, e 

de permanência dos atores envolvidos, que aparece em todas as narrativas 

independentemente do lugar que ocupa o narrador – profissional da Unidade de Saúde, 

adolescente, entre outros.  Esse desejo de continuidade e permanência parece estar 

associada ao efeito da intervenção quanto à produção de aberturas para inovações que 

consideraram, além das práticas existentes, os potenciais e as dificuldades da 

comunidade para lidar com a prevenção das DST/HIV/Aids. A partir da intervenção 
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comunitária, os participantes se veem e se dizem parte da construção do cuidado a esses 

agravos, reconhecem sua competência, mesmo que ocorram momentos de insatisfação 

com o tempo técnico-burocrático do Projeto e o tempo comunitário. 

Em consonância com a proposta de conhecer e intervir que denominou, 

originalmente, o Projeto Viva Mãe Luiza, a cartografia aqui apresentada não pretende 

indicar um modelo ideal de intervenção comunitária. Ao tentar seguir as linhas do 

objeto-rizoma, tentamos delinear, mesmo que provisoriamente, o aprendizado de 

saberes e práticas que emergem da e na potência de cada experimentação, em cada 

situação específica, reposicionando a intervenção comunitária nos seus sentidos de 

territorialidade e coletividade. Nessa perspectiva, a intervenção comunitária se 

configura como potencial produtora de saúde, à medida que também produz práticas e 

sujeitos, potencializando capacidades criativa e inventiva presentes no cotidiano da 

comunidade, na perspectiva de reinventar saberes e práticas para prevenção das 

DST/HIV/Aids.  
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ANEXO A 

DOCUMENTO DE APROVAÇÃO NO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 

  



107 
 

  

  
 



108 
 

  

APÊNDICE A – ORIENTAÇÃO PARA NARRATIVA ESCRITA  

 

Olá, você esta sendo convidado a colaborar com o Projeto de Pesquisa “Intervenção 

comunitária para prevenção de DST/Aids, no bairro de Mãe Luiza/ RN: uma 

análise das ações, dos processos e dos sujeitos implicados” 

 

Para colaborar você deverá: 

 

 Escrever uma narrativa sobre a experiência junto ao Projeto. 

 A Narrativa deverá se escrita em duas ou três laudas. 

 A Narrativa deve compreender o período de elaboração do projeto, abril a 

dezembro de 2010, até o presente momento. 

 Sua Narrativa poderá ser feita manualmente, com letra legível para facilitar o 

entendimento do texto, ou digitada em computador, impressa e entregue ao 

pesquisador. 

 Sua Narrativa não deverá ser identificada com seu nome, você deverá atribuir 

a ela o número: _________. Este número deverá constar no canto direito 

superior da primeira página da sua Narrativa. 

 

Abaixo estão listadas algumas questões para estimular a escrita, você não deve 

responder às perguntas, apenas usá-las para orientar o conteúdo da sua Narrativa. 

Questões orientadoras: 

 

 Como se deu a sua aproximação com o Projeto?  

 Quais conhecimentos o Projeto agregou ou transformou em você? 

 Em que medida esses conhecimentos transformaram a sua prática? 

 Que efeitos o Projeto provocou no processo de trabalho da equipe na instituição 

em que você atua? 

 Como se deu a sua participação no Projeto (estímulos, dificuldades e 

expectativas)?  

 Quais os principais desafios para continuidade do Projeto? 

 O que mais você julgar importante para a sua Narrativa. 
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APÊNDICE B –  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Esclarecimentos 

Você está sendo convidado a participar, como voluntário, da pesquisa: “Intervenção 

comunitária para prevenção de DST/Aids, no bairro de Mãe Luiza/ RN: uma análise das 

ações, dos processos e dos sujeitos implicados, Protocolo 1: Produção de práticas e saberes em 

uma intervenção comunitária para prevenção de DST/Aids entre adolescentes e jovens”, 

desenvolvida pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), ", coordenado pela 

professora: Elizabethe Cristina Fagundes de Souza.  

A pesquisa pretende analisar a intervenção comunitária desenvolvida no Projeto: 

Fortalecimento de redes de ação Comunitária para a Prevenção em DST/Aids: conhecer e 

intervir, buscando compreender como se dá a produção de práticas e de saberes, a participação 

sujeitos dos envolvidos na intervenção e descrever o processo de construção e implantação do 

Projeto. 

Para participar do estudo você deverá escrever uma narrativa sobre a experiência junto 

ao Projeto, em duas ou três laudas, compreendendo o período desde a sua elaboração durante o 

ano de 2010, até o presente momento.  

A elaboração da narrativa escrita será em local da sua escolha e de maneira individual, 

seguindo as orientações do pesquisador. Seu nome não será identificado, portanto, seu 

anonimato será assegurado, bem como o sigilo de todas as informações obtidas. As informações 

referentes á sua narrativa só serão socializadas com outros integrantes e voluntários da pesquisa, 

mediante sua autorização e em atividade específica no âmbito da pesquisa.  

Espera-se que os resultados dessa pesquisa possam ofertar informações para 

redirecionamento das políticas de prevenção das DST e da Aids na nossa cidade e, 

consequentemente, para melhorar o controle destas doenças.  

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://its2002.ufrn.br/Image2.jpg&imgrefurl=http://its2002.ufrn.br/call01.html&h=370&w=302&sz=23&hl=pt-BR&sig2=4GyCvX1MC_SejNme7hfMCg&start=7&tbnid=CVJp2IAWw6IgPM:&tbnh=122&tbnw=100&ei=mzLrRcHOM76W6AGQlPX8CA&prev=/images?q=ufrn&gbv=2&svnum=10&hl=pt-BR
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Os riscos envolvidos para participação na pesquisa são mínimos, já que não haverá 

necessidade de procedimentos de intervenção clínica. Todos os procedimentos serão realizados 

pela equipe de pesquisadores. 

O Registro da participação neste estudo será mantido em sigilo até o limite permitido 

pela lei. No entanto, agências federais que regulamentam o Comitê de Ética da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte podem inspecionar e copiar registros pertinentes à pesquisa e 

estes podem conter informações identificadoras.  A pesquisa acarretará no risco mínimo ao 

participante de ter seus dados revelados, e para reduzir esse risco os dados serão arquivados no 

Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva da UFRN, e a divulgação dos resultados será feita de 

forma a não identificar os voluntários. Somente os pesquisadores integrantes da equipe desta 

pesquisa terão acesso ao registro das informações dos indivíduos participantes. Qualquer 

relatório ou publicação que resultar deste trabalho, não conterá a identificação do participante. 

Resultados serão relatados de forma sumariada e os indivíduos não serão identificados. 

Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta 

pesquisa, terá direito à indenização. Em caso de despesas decorrentes de participação do 

voluntário na pesquisa, este terá o direito ao devido ressarcimento.  A participação do voluntário 

não é obrigatória, o mesmo poderá desistir de participar em qualquer momento, e retirar o 

consentimento sem que isso lhe traga qualquer prejuízo ou penalidade. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta 

pesquisa, poderá perguntar diretamente para a pesquisadora responsável: Elizabethe Cristina 

Fagundes de Souza, no endereço Av. Senador Salgado Filho, 1787 - Lagoa Nova – CEP: 59056-

000 - Natal - RN – Brasil, ou pelo telefone: (84) 3215-4133. Dúvidas a respeito da ética dessa 

pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN, localizado no 

Campus Universitário da UFRN, ou pelo telefone: (84) 3215-3135. 
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Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Eu, _____________________________________________________, declaro que compreendi 

os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os possíveis riscos e benefícios envolvidos 

e concordo participar voluntariamente do Projeto de Pesquisa “Intervenção comunitária para 

prevenção de DST/Aids, no bairro de Mãe Luiza/ RN: uma análise das ações, dos processos e 

dos sujeitos implicados” Protocolo 1: Produção de práticas e saberes em uma intervenção 

comunitária para prevenção de DST/Aids entre adolescentes e jovens”.. Os pesquisadores 

garantiram direito de ressarcimento, em caso de despesas do voluntário para participar deste 

estudo,  e a indenização, caso ocorram danos comprovadamente decorrentes da pesquisa. 

Afirmo estar ciente de que será garantido o anonimato e o sigilo dos dados referentes 

identificação do voluntário. 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do Voluntário 

 

__________________________________________________ 

Elizabethe Cristina Fagundes de Souza 

Pesquisadora responsável 

Av Sen. Salgado Filho, 1787, Lagoa Nova, CEP: 59056-000 – Natal/RN - Brasil 

Fone: (84) 3215-4133 
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APÊNDICE C – LISTA DE TRABALHOS PRODUZIDOS E APRESENTADOS EM 

EVENTOS CIENTÍFICOS 

 

1. DANTAS, S. M. M.; PERES, M. S.; LUCAS, M. C. V.; SOUZA, E. C. F; 
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