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RESUMO 
 
Pretende-se neste trabalho efetivar uma ação educativa em saúde junto a uma 

comunidade local, problematizando as condições de saúde em áreas urbanas periféricas pobres. Para 
isto, será realizado um diagnóstico da situação epidemiológica nestas áreas, além de acompanhar o 
monitoramento das principais espécies de moscas domésticas, trabalho que vem sendo realizado pelo 
grupo de pesquisa do Laboratório de Geografia da Saúde da FCT/UNESP de Presidente Prudente. 
Trata-se de uma pesquisa-ação que associa formas de ação coletiva orientadas para a resolução de 
problemas ou de objetivos de transformação da realidade.  
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Introdução. 
 

Ao falarmos sobre os temas saúde e educação, não podemos deixar de considerar o 
contexto da realidade concreta atual, em que ocorrem estas duas dimensões do desenvolvimento 
social e, por que não dizer, humano. Da mesma forma, é sabido que o empobrecimento de vastos 
contingentes populacionais repercute diretamente no setor de saúde. Este quadro se agrava no 
ambiente urbano, onde a falta de moradia, saneamento básico, transportes e outros serviços públicos, 
aliados ao desemprego e à ausência de noções mínimas de higiene causada pelos baixos índices de 
educação e informação levam a uma situação de saúde pública preocupante (Carbone, 2000). Por sua 
vez, observa-se uma capacidade de resposta crescente da comunidade, principalmente das parcelas 
pauperizadas, mas cada vez mais organizadas para fazer valer seus interesses.  

Foi acreditando na força transformadora dos sujeitos, mesmo em condições de saúde 
adversas, que surgiu a presente pesquisa. Especificamente, nosso ponto de partida foi a 
problematização das condições de saúde em áreas urbanas periféricas pobres, considerando a 
distribuição e difusão de moscas domésticas, conhecidos vetores de inúmeras doenças. Por meio da 
análise da distribuição das principais espécies de moscas domésticas em um bairro localizado em 
área periférica urbana pobre na cidade de Presidente Prudente, SP; o projeto foi decorrência de uma 
ação educativa em saúde, junto à comunidade local, que será objeto de discussão no presente texto. . 

A pesquisa encontra-se inserida em um projeto coletivo do Laboratório de Geografia da 
Saúde. Este laboratório visa reunir os estudos do CEMESPP (Centro de Estudos e Mapeamento da 
Exclusão Social para Políticas Públicas – grupo interdepartamental da FCT/UNESP) que 
correlacionam padrões espaciais das condições de vida de pessoas expostas a processos excludentes, 
assim como correlacionar estes padrões com as formas de organização dos serviços de saúde.  
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1. Ação educativa em saúde e as moscas domésticas em bairros pobres 

 
Foi considerando a necessidade de ampliação da ação educativa em saúde que nos 

propomos a estudar a distribuição de moscas domésticas em dois bairros localizados na região norte 
do município de Presidente Prudente, São Paulo, Brasil. Trata-se do Morada do Sol e Residencial 
Francisco Belo Galindo, com cerca de 2.300 habitantes, e distantes sete quilômetros da área central, 
motivo pelo qual os moradores sentem um isolamento com relação ao centro da cidade e aos demais 
bairros que também se encontram distantes. Inicialmente, as famílias foram colocadas no bairro 
Jardim Morada do Sol de forma precária por um programa municipal de desfavelamento. Hoje, o 
bairro vem passando por transformações significativas, possuindo asfalto, rede elétrica, água tratada, 
escola, programa saúde da família e centro de referência da assistência social.  

Nosso trabalho vem sendo realizado conjuntamente com as atividades de 
Desenvolvimento Local realizadas pela entidade assistencial Casa da Sopa e pelo Senac de Presidente 
Prudente. A ONG Casa da Sopa Francisco de Assis (CASOFA) Associação Assistencial e 
Educacional Espírita, presta atendimento aos moradores do bairro Jardim Morada do Sol e 
Residencial Francisco Belo Galindo há dezessete anos, desde a sua fundação. A CASOFA, como é 
conhecida, dispõe de biblioteca, consultório médico e odontológico e laboratório de informática, 
oferecendo atendimento de qualidade à comunidade por cerca de cerca de 6 profissionais voluntários. 
A organização oferece ainda à comunidade atividades de incentivo à educação, dança, arte e cultura, 
proporcionando um espaço de participação e fortalecimento das relações sociais dos moradores do 
bairro. 

O Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) é uma entidade nacional 
autônoma, de direito privado, criada através do Decreto Lei n° 8.621, em 10 de janeiro de 1946, 
mantida e administrada pelo comércio e serviços (setor terciário). O Senac é considerado referência 
nacional em educação profissional. 

 O Projeto de Desenvolvimento Local é fruto de uma parceria entre a entidade 
assistencial e educacional espírita Casa da Sopa e o SENAC de Presidente Prudente, visando a 
realização e o desenvolvimento de uma série de instrumentos construtores da cidadania participativa, 
como a Governança Local, o Diagnóstico Participativo e a definição da Agenda de Prioridades, 
sempre contando com a colaboração de uma Rede Social formada por profissionais (voluntários ou 
não), pessoas da comunidade e pesquisadores de Universidades. 

A Governança Local é a força política que se constrói em torno de pactos, entre atores 
sociais, para a realização de ações e projetos que promovam o desenvolvimento local. O 
desenvolvimento objetivado é o das pessoas, no sentido de alcançarem uma vida melhor e um melhor 
convívio. Esse núcleo comunitário, a governança, são pessoas expressivas da sociedade civil e dos 
setores governamental e empresarial, que produzem e constituem, ao mesmo tempo, o capital social 
que se quer incrementar. Esse “governo” local se orienta por uma participação igualitária e 
democrática e busca a soluções de conflitos, por meio de consensos, além de garantir a transparência 
e disseminação das informações e do processo de desenvolvimento econômico, que beneficie as 
pessoas e preserve o meio ambiente e os seus recursos naturais. 

O Diagnóstico Participativo é uma dinâmica, uma forma como as pessoas da 
comunidade reconhecem e apreendem mais sobre os recursos disponíveis e equipamentos, em 
termos de saúde, educação, economia, cultura, lazer e condições do meio ambiente para a população. 
É realizado depois da visão de futuro para que a comunidade saiba, por meio dos mapas de ativos e 
necessidades, com o quê conta, e que necessidades precisam ainda ser atendidas para chegar ao 
futuro idealizado. Locais onde se elaboram ou se atualizam Planos Diretores podem utilizar-se desta 
ferramenta ou dos registros do diagnóstico participativo para a formulação da Leitura Comunitária. 

O Plano de Desenvolvimento constitui a ferramenta por onde se definem as Metas e a 
Agenda de Prioridades. "O Plano é elaborado na forma de um mapa do caminho para o futuro onde 
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os marcos de referência são as realizações para superação dos obstáculos e para o aproveitamento 
das oportunidades, baseadas, fundamentalmente, na utilização dos próprios ativos (na capacidade 
interna de investir nesses ativos e na capacidade de atrair investimentos externos)". A Agenda de 
Prioridades é uma listagem das ações prioritárias que deverão ser realizadas, no período de um a dois 
anos e incorpora também outras ações do poder público ou da sociedade local que estejam em curso 
ou previstas. O Plano deverá ser celebrado por um Pacto Local que formaliza os compromissos 
assumidos por todos os participantes da governança, parceiros, governo, empresários e sociedade 
civil. 

Nossa pesquisa contribui para a elaboração do Plano no que concerne à educação para a 
saúde, visando à prevenção de doenças e à melhoria das condições gerais de saúde da população. 
Atende-se, neste caso, a uma demanda coletiva local pela ação educativa, procurando envolver 
diferentes atores e espaços, suscitada pelo trabalho de monitoramento da infestação por moscas 
domésticas realizado pelo Laboratório de Geografia da Saúde da UNESP de Presidente Prudente. E 
configura-se, portanto, uma pesquisa-ação, uma vez que segue uma linha de pesquisa associada a 
formas de ação coletiva que é orientada em função da resolução de problemas ou de objetivos de 
transformação, além de empreender uma busca de compreensão e de interação entre pesquisadores e 
membros das situações investigadas. Trata-se de um tipo de pesquisa social com base empírica 
realizada com a estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo, no 
qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação estão envolvidos de modo 
cooperativo ou participativo. Uma pesquisa pode ser qualificada de pesquisa-ação quando houver 
realmente uma ação por parte das pessoas implicadas no problema sob observação, e os 
pesquisadores, por sua vez, desempenham um papel ativo no equacionamento dos problemas 
encontrados, no acompanhamento e na avaliação das ações desencadeadas em função dos problemas. 
Mas a pesquisa não deve limitar-se a uma forma de ação, sob o risco de incorrer em ativismo: ela 
deve aumentar o conhecimento dos pesquisadores e o conhecimento ou o “nível de consciência” das 
pessoas e grupos considerados (Thiollent, 1988). 

 Nessa abordagem da interação social aqui adotada, os aspectos sócio-políticos são 
privilegiados, o que não que dizer que os aspectos da realidade existencial e psicológica são 
desprezados. Portanto, nossas ações constituem-se de: reuniões com a comunidade com a finalidade 
de socializar os resultados da pesquisa com as moscas; discussão com os diferentes atores (líderes 
comunitários e religiosos, diretores de escola, agentes de saúde e outros) a respeito dos problemas de 
saúde relacionados à infestação do bairro por moscas; planejamento das ações educativas idealizadas 
pelo grupo; planejamento das ações políticas, fruto das demandas da comunidade por maior atenção 
do poder público com relação aos serviços urbanos (como uma maior freqüência da coleta de lixo), 
aos serviços de saúde e infra-estrutura urbana; realização das ações educativas planejadas em 
conjunto com a comunidade. 

 
Moscas domésticas e saúde pública. 
 

As moscas e os mosquitos pertencem ao Filo Arthropoda, Classe Insecta, Ordem 
Díptera. Do ponto de vista médico, os dípteros são os insetos mais importantes da Classe. Alguns são 
hematófagos, como os pernilongos, borrachudos, mutucas e vários outros que podem veicular sérias 
doenças como a malária, a febre amarela e a filariose (Mariconi et al, 1999). 

Há espécies, entretanto, como a mosca doméstica e as varejeiras que, embora não sejam 
hematófagas, são importantes vetoras de doenças, como febre tifóide, disenteria, poliomelite, etc. 
Esses dípteros são de grande interesse médico-sanitário e sua ocorrência, distribuição e 
predominância são fatores de grande importância em Saúde Pública (Mariconi et al, 1999).  

Em condições normais de vida, as moscas domésticas podem transmitir agentes 
patogênicos, como vírus, bactérias, cisto de protozoários e ovos de helmintos. Ela carrega os agentes 
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de doenças em todo o seu corpo, principalmente nas pernas, pois a mosca doméstica se cria em quase 
todos os tipos de matéria orgânica em fermentação. 

 O trabalho do grupo de pesquisa do Laboratório de Geografia da Saúde visa avaliar a 
abundância de moscas em vários bairros da cidade de Presidente Prudente, permitindo a comparação 
dos resultados com outros estudos de igual natureza. As capturas das moscas ocorrem semanalmente, 
utilizando-se armadilhas confeccionadas com garrafas tipo “pet” de dois litros, modificadas com a 
realização de quatro furos de aproximadamente dois centímetros em seu terço inferior, para entrada 
dos dípteros, com aproximadamente 250g de fígado bovino como isca em cada uma delas. Os 
indivíduos coletados são transferidos para um frasco de vidro contendo álcool 70% para posterior 
classificação no Laboratório de Geografia da Saúde da UNESP de Presidente Prudente. 

O acompanhamento desse trabalho coletivo está sendo realizado desde 2007, 
estendendo-se em 2008 e continuará em 2009, verificando-se a variabilidade de espécies no decorrer 
do experimento com o objetivo de identificar questões pertinentes de educação em saúde, como por 
exemplo: a relação saúde e ambiente, considerando a forma de propagação de vetores; a etiologia da 
mosca doméstica e suas correlações com agentes patogênicos; o processo de aprendizagem que o 
estudo desse objeto exige para estudantes de graduação em geografia; o vínculo da universidade com 
a comunidade e os serviços de saúde e educação das áreas de estudo. 

Pretende-se ainda verificar os resultados das ações, realizando um diagnóstico através da 
própria avaliação dos agentes envolvidos na ação educativa, no qual eles procurarão evidenciar quais 
as áreas que melhor corresponderam a esta ação, e as áreas que ainda constituem áreas de risco. A 
partir disto, pretendemos elaborar um mapa que sistematizará as informações recebidas, tornando-se 
importante material de referência para a manutenção/ampliação dos pontos de coleta dos dípteros 
vetores. Por fim, como se trata de um trabalho de caráter contínuo, pretende-se realizar 
posteriormente uma avaliação do seu impacto na realidade e na problemática abordada. Para isso, 
serão repetidos os procedimentos de análise e coleta pelo grupo de pesquisa do Laboratório de 
Geografia (com a colocação das armadilhas nos mesmos pontos), para que se possa avaliar os 
resultados obtidos com a educação em saúde.   

É preciso considerar que a saúde dos indivíduos encontra-se subordinada às diversas 
instâncias de poder, das quais é lícito afirmar que o Estado constitui uma das mais importantes. Isto 
porque o Estado possui uma esfera de ação demasiadamente ampla, influindo nas questões de controle 
sobre os corpos das pessoas e suas vidas, tais como: trabalho, educação, saúde, moradia, lazer, 
mobilidade, liberdade, e outros.  Uma aparente valorização da educação acaba por, na realidade, 
responsabilizar os indivíduos pela sua própria formação e qualificação, em função de objetivos 
mercadológicos que pouco ou nada têm a ver com seu desenvolvimento pessoal e intelectual numa 
dimensão crítica e emancipatória. Seu papel como formador dos profissionais de saúde e educação, e a 
subordinação do desenvolvimento destes saberes às forças hegemônicas não pode ser negligenciada, 
embora as ações da sociedade civil organizada e instituições e entidades de apoio tenham 
desempenhado, ao longo da história, papel decisivo na alteração dos paradigmas e nas transformações 
dos setores historicamente controlados pelo Estado, como veremos mais adiante.  

 
 
2. Saúde, ambiente e iniqüidade social no Brasil: o papel do poder público. 
 

Segundo Sposito, M. E. B. (1989), foi grande o impulso tomado pela urbanização a 
partir do pleno desenvolvimento da industrialização. Com o crescimento das cidades, surgiram os 
chamados “problemas urbanos”: falta de coleta de lixo, ausência de rede de água e de esgoto, ruas 
estreitas, poluição, moradias insalubres, etc. Segundo a autora, contudo, estes problemas não eram da 
cidade; eram do próprio modo de produção capitalista, e se manifestavam na cidade. Isto se 
concretizou (a nível urbano) em padrões e áreas residenciais bem diversificadas, e também nas 
possibilidades de acesso às melhorias e infra-estruturas urbanas. Nesse contexto, a parcela da 
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população excluída se “aloja” (não habita) nas áreas urbanas periféricas. Deve-se considerar, ainda, 
que os problemas urbanos só existem para a parcela da população que não dispõe de recursos para 
amenizá-los, e nesse caso, caberia ao poder público fazê-lo. 

Nesse ambiente urbano, sem acesso aos empregos, bens e serviços essenciais, a 
população empobrece e observa a degradação de suas condições de existência. A cidade torna-se, 
assim, criadora da pobreza, que se manifesta de forma mais cruel e impiedosa para os habitantes da 
periferia e dos cortiços (Santos, 1993). Estas desigualdades espaciais, traduzidas na crescente 
periferização das cidades, nada mais são do que frutos das contradições sociais engendradas pelo 
modo capitalista de produção (Spósito, M. E. B., 1989). Seguindo essa linha de raciocínio, veremos 
que os problemas urbanos acabam inevitavelmente por constituírem-se em problemas ambientais, que 
são, simultaneamente, problemas de saúde. A degradação ambiental e os agravos à saúde são 
distribuídos desigualmente pelo espaço, entre os seguimentos sociais e a sociedade.  É importante 
salientar, ainda, que problemas pressupõem soluções, e que essa noção deve permear nossa 
abordagem com relação a esses problemas.  

Para Rigotto e Augusto (2007), os diversos segmentos sociais desigualmente 
introduzidos nos territórios também possuem vulnerabilidades diferentes. Fatores como estado 
nutricional, escolaridade, acesso à informação, grau de cobertura e qualidade das políticas públicas 
implicam diferenças nos tipos e na extensão dos impactos dos riscos que sofrerão. Em resposta a 
isso, tem-se, no âmbito governamental, a formulação de políticas públicas de saúde, cujas 
propostas de ação e formação de profissionais da área apontam para uma visão integralizada, com 
uma maior preocupação com o meio ambiente, e dentro de uma perspectiva ético-ecológica; e para 
um modelo de atenção à saúde voltada para a melhoria da qualidade de vida da população.  
   Contudo, novas e prementes demandas sociais relacionadas à saúde torna inadiável o  
alcance de  novo patamar de desenvolvimento no que concerne a este setor. Tuberculose, 
hanseníase, malária, dengue, leishmaniose, filariose, esquistossomose e mal de Chagas são 
exemplos de doenças que deveriam fazer parte das moléstias que foram erradicadas, mas estão 
presentes e matam milhares de pessoas em todo o mundo, especialmente nas regiões mais pobres. 
Tratando-se de um problema de saúde pública, praticamente não atrai o interesse dos grandes 
laboratórios farmacêuticos, uma vez que atinge uma população que não possui poder aquisitivo 
para pagar pelos remédios. Um estudo divulgado pela organização não governamental Médicos 
sem Fronteira constatou que nos últimos 25 anos foram registradas somente 15 novas drogas contra 
doenças negligenciadas e 179 para distúrbios cardiovasculares (Ipea, 2004). 

Este exemplo dá a exata medida de quão esquecida anda essa categoria de doenças, 
sobretudo quando se observa o volume de investimento na busca de soluções de problemas como a 
calvície, a celulite ou a obesidade. Nada menos que 90% dos recursos destinados a investigações 
farmacológicas são voltados a problemas que atingem apenas 10% da população mundial (Ipea, 
2004). Cabe principalmente aos governos dos países interessados exercerem pressão para que os 
laboratórios farmacêuticos assumam sua responsabilidade social.  

Um outro aspecto importante a ser considerado diz respeito justamente ao papel dos 
governos: há certos bens públicos que as forças mercadológicas não podem produzir. Assim, é 
preciso ter políticas que assegurem uma rede de segurança para os mais pobres, principalmente 
saúde, educação e saneamento básico. Os governos têm esse papel e devem desempenhá-lo. 

Infelizmente, ao longo da história são numerosos os casos em que o poder público não 
só deixou de cumprir seu papel básico, como omitiu informações para escamotear a realidade. Foi o 
que ocorreu em 1971, quando um surto de meningite meningocócica se alastrou pelas principais 
cidades brasileiras, atingindo principalmente a população residente na periferia. O governo omitiu 
informações, chegando a afirmar que as notícias sobre a doença eram produto da ação de 
“agitadores”. Somente no inverno de 1974, quando a epidemia atingiu níveis alarmantes, os 
responsáveis pelo setor de saúde admitiram a epidemia, que só foi controlada definitivamente em 
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1977, após uma campanha maciça de vacinação. Nunca se soube o número de atingidos e mortos, 
informação mantida em sigilo pela ditadura (Bertolli Filho, 1996). 

Atualmente surgiram novas preocupações (como a Aids) e outras e patogenias que, 
apesar de constituírem risco de vida maior nas primeiras semanas de vida, nunca foram 
completamente erradicadas e respondem por uma preocupante debilidade da saúde da população mais 
carente: a ancilostomose, a filariose, a disenterias (bacterianas e as provocadas por protozoários), a 
ascaridíase, a teníase, a cisticercose, as míiases e outras. Patogenias estas que há décadas assolam o 
Brasil e o transformam, como constatou o escritor Monteiro Lobato em 1918, “num país com 2/3 do 
seu povo ocupado em pôr ovos alheios” (Fiocruz, 2004). Estes índices vêm diminuindo ao longo dos 
anos revelando ações efetuadas pelo poder público principalmente nos setores de saúde e 
saneamento, mas ainda persistem em níveis preocupantes nas áreas mais empobrecidas do meio rural 
e nas periferias urbanas. 

 Nos anos 60 e 70 foram realizadas imunizações massivas para o controle da 
poliomelite, da difteria, tétano e raiva, possibilitando a redução da mortalidade infantil por doenças 
infecciosas, mas o país ainda está longe de alcançar os níveis adequados. Embora o quadro de saúde 
da população brasileira se apresente preocupante, não se pode deixar de considerar alguns avanços 
(em 1930, 50% das mortes no Brasil eram causados por doenças infecciosas ou parasitárias; e em 
2003 elas respondem por 5,2% das mortes).  

Contudo, além das doenças citadas, é necessário compreender a variedade de fatores que 
podem afetar a qualidade de vida e a saúde, como as doenças crônico-degenerativas, advindas de 
hábitos de vida pouco saudáveis, a alimentação e a degradação ambiental, o que reforça a necessidade 
de ações educativas. É aí que se insere a presente pesquisa. Cabe indagar qual é o âmbito da ação 
educativa. Em que medida a educação impõe-se como uma agenda relevante da política de saúde 
brasileira?  

 
3. A ação educativa na política de saúde brasileira. 

 
Segundo Bertolli Filho (1996), ainda nos primeiros anos da República iniciou-se no 

Brasil um movimento de educação na área da saúde, a fim de convencer a população a mudar 
tradicionais hábitos anti-higiênicos que facilitavam a disseminação de doenças infecto-contagiosas. 
Um dos recursos usados era a divulgação de cartazes e panfletos elaborados pelo Ministério da 
Educação e Saúde e pelos servidores estaduais. 

Os movimentos em prol da especialização sanitária, que ocorriam desde a década de 
1920, deram origem a propostas de criação de escolas e serviços especializados em saúde pública. 
Carlos Chagas, Afrânio Peixoto, João de Barros Barreto e José Paranhos Fontenelle no Rio de 
Janeiro; Geraldo Horácio de Paula Souza, Francisco Borges Vieira e Samuel Pessoa em São Paulo: 
estes sanitaristas e pesquisadores de sólida formação humanista formam o elo em que teve início o 
ensino da saúde pública e a progressiva institucionalização do campo, que culminou com a criação de 
instituições como a Escola Nacional de Saúde Pública em Manguinhos – Rio de Janeiro, e a 
Faculdade de Saúde Pública da USP – São Paulo (Santos e Faria, 2006). 

Ao longo desse processo, entretanto, as organizações produtivas hegemônicas 
influenciaram o trabalho em saúde e, conseqüentemente, influenciaram na formação desse 
profissional. O taylorismo e o fordismo preconizavam a divisão e a especialização estanque do 
trabalho e do trabalhador, que realizava tarefas repetitivas maquinalmente. No caso da saúde, isso 
resultou na divisão do trabalho prático, relativo aos cuidados ao paciente, que é realizado pelo 
enfermeiro, e intelectual, que cabia apenas ao médico.  No entanto, o espaço das escolas não foi 
utilizado, uma vez que grande parte da população brasileira se encontrava fora delas, e continuava 
analfabeta, sem poder beneficiar-se desse material. Por isso, desde 1938 as mensagens higienistas 
passaram a ser divulgadas pelas emissoras de rádio existentes em todos os estados. Ganharam 
impulso também os cursos de formação de enfermeiras sanitárias, cuja missão era percorrer os bairros 
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mais carentes, ensinando aos moradores as regras básicas de higiene e encaminhando os doentes mais 
graves para os hospitais públicos ou filantrópicos (Bertolli Filho, 1996).  

A partir da instalação do Estado Novo, a administração sanitária criou serviços especiais 
de educação em saúde. Eles criaram cartazes e folhetos que chamavam a atenção pelas ilustrações 
coloridas, e podiam ser entendidas mesmo pelas pessoas que não sabiam ler. Durante a era Vargas 
(1930-1945), o campo da saúde no Brasil foi moldado pelo novo Ministério da Educação e Saúde 
Pública (Mesp), criado em 1931, e que imprimiu uma tônica mais urbana às políticas. Criaram-se 
novos cursos de especialização em saúde pública, já que esta era uma base importante de sua política 
social (Santos e Faria, 2006). 

Na segunda metade dos anos 70, procurou-se consolidar o processo de expansão da 
cobertura assistencial, em atendimento às proposições formuladas pela OMS na Conferência Alma-
Ata (1978), que preconizava “Saúde para Todos no ano 2000”, principalmente por meio da Atenção 
Primária à Saúde. Nessa mesma época começa o Movimento da Reforma Sanitária Brasileira, 
constituído inicialmente por uma parcela da intelectualidade universitária e dos profissionais da área 
da saúde. Posteriormente, incorporaram-se ao movimento outros segmentos da sociedade, como 
centrais sindicais, movimentos populares de saúde e alguns parlamentares. s proposições desse 
movimento, iniciado em pleno regime autoritário da ditadura militar, eram dirigidas basicamente à 
construção de uma nova política de saúde efetivamente democrática, considerando a 
descentralização, universalização e unificação como elementos essenciais para a reforma do setor. A 
8ª Conferência Nacional da Saúde, realizada em março de 1986, considerada um marco histórico, 
consagra os princípios preconizados pelo Movimento da Reforma Sanitária. Em 1987, é 
implementado o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS), como uma consolidação das 
Ações Integradas de Saúde (AIS), que adota como diretrizes a universalização e a eqüidade o acesso 
aos serviços, a integralidade dos cuidados, a regionalização dos serviços de saúde e implementação 
de distritos sanitários, a descentralização das ações de saúde, o desenvolvimento de instituições 
colegiadas gestoras e o desenvolvimento de uma política de recursos humanos. 

O capítulo dedicado à saúde na nova Constituição Federal, promulgada em outubro de 
1988, retrata o resultado de todo o processo desenvolvido ao longo dessas duas décadas, criando o 
Sistema Único de Saúde (SUS) e determinando que “a saúde é direito de todos e dever do Estado” 
(art.196). No contexto destas mudanças, em 1991 foi criado o Programa Nacional de Agentes 
Comunitários de Saúde (Pnacs), que institucionalizou uma série de experiências de educação em 
saúde de todo o país. Mais tarde, em 1992, o Pnacs foi transformado no Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde, o Pacs (Morosini et al, 2007). 

No início, o Pacs focalizou a atenção à gestante e à criança. Posteriormente, com a 
entrada da cólera no país, o programa passou a dar mais ênfase aos procedimentos relacionados ao 
controle e à prevenção dessa doença. A partir de 1994, alicerçado no sucesso do Pacs, o Programa 
Saúde da Família (PSF) começa a formar suas primeiras equipes incorporando e ampliando a atuação 
dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS). Mais tarde, o Pacs incorporou-se ao PSF e sua expansão 
passou a estar vinculada a esse programa que, por prever uma equipe formada por médico, 
enfermeiro, auxiliar de enfermagem e ACS, é considerado um projeto mais adequado. O Pacs passou 
a ser uma estratégia transitória até que se crie condições para a implantação de um PSF. Juntos, Pacs 
e PSF compreendem a Estratégia Saúde da Família, um conjunto de diretrizes, instrumentos e 
esforços articulados para viabilizar a reformulação da atenção à saúde a partir da atenção básica no 
marco do Sistema Único de Saúde, o SUS (Morosini et al, 2007) 

Esta tendência de fortalecimento da atenção básica e da ação educativa em saúde está 
gerando novos desafios, como a capacitação profissional e a articulação de diferentes espaços de 
trabalho (a UBS –Unidade Básica de Saúde, a escola, etc.). 
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4. A formação de profissionais de saúde pública preocupados com a ação educativa.  
 

A progressiva especialização do trabalho médico leva a uma fragmentação do processo 
terapêutico e dificulta um atendimento integral. Sua grande autonomia e prevalência com relação aos 
demais profissionais fragiliza o trabalho em equipe e qualquer trabalho multiprofissional cooperativo, 
solidário e integrado. O modelo médico hegemônico estrutura-se a partir do saber médico 
hegemônico, produtor de procedimentos, e se desenvolveu a partir de interesses corporativos, 
sobretudo dos grupos econômicos que atuam no setor de saúde, em detrimento das necessidades de 
saúde da população. Esse modelo produziu uma organização do trabalho baseada na intervenção 
médica, e uma formação de um profissional de saúde calcada em currículos arcaicos, centrados na 
doença, na hegemonia médica, na atenção individual e na utilização intensiva de tecnologia; marcada 
pela dissociação entre teoria e prática, voltados para um desempenho profissional impessoal e 
descontextualizado e para a formação do cidadão produtivo para o mercado (Silva e Tavares, 2004). 

Na década de 50 surgem as primeiras críticas a esse modelo, e novas propostas 
reforçando dimensões preventivas, psicossociais, comunitárias e ambientais. Propõem-se novos 
paradigmas capazes de reorientar as relações entre esses profissionais e a comunidade, apoiando-se 
no fortalecimento do cuidado, na ação e na ação intersetorial. Propõe-se um profissional diferente, 
capaz de prestar uma atenção integral e humanizada às pessoas. Desse modo, os mecanismos de 
educação devem passar a ser condizentes com tais transformações, formando profissionais 
propositivos frente às demandas impostas pela necessidade de transformação das políticas de saúde, 
assim como possibilitar a apreensão de habilidades fundamentais à construção de uma prática mais 
qualificada e transformadora (Silva e Tavares, 2004). 

Os bons frutos do Pacs e do PSF, que compõem a Estratégia Saúde da Família do SUS 
trouxeram a certeza da necessidade de se estabelecer uma proposta formativa comprometida com a 
elevação da escolaridade do ACS. Sendo assim, o Curso Técnico de Agente Comunitário de Saúde 
foi construído em itinerários formativos, definidos como percursos formativos organizados de forma 
independente e que possibilitem uma progressão concomitante à escolarização do trabalhador 
(Morosini et al, 2007). 

Atualmente, mais de 200 mil ACS estão em formação – em sala de aula ou em vias de 
começar o curso – pelas escolas técnicas do SUS em todo o país, num processo induzido 
financeiramente pelo Ministério da Saúde. Os cursos de formação técnica dos ACS ficam a cargo das 
Escolas Técnicas do SUS (Etsus) e dos Centros Formadores de Recursos Humanos em Saúde 
(Cefor). São 36 instituições de formação distribuídas pelo Brasil. Trata-se de escolas públicas, 
voltadas para a área de saúde, ligadas em sua maioria às secretarias de saúde de Estados e 
Municípios, cuja principal atribuição é ordenar, orientar e participar da qualificação profissional em 
saúde (Morosini et al, 2007). 

Com isto, é possível constatar a importância do poder público nesse setor, com a 
implementação das políticas voltadas à saúde pública, a institucionalização dos serviços, a formação 
e a distribuição espacial dos profissionais. 

 
5. Saúde, educação e cidadania. 
 

Ao falarmos em educação para a saúde no Brasil, não é possível deixar de considerar o 
caráter excludente da educação formal em nosso país, desde os seus primórdios. Durante décadas 
vetado às classes mais baixas, o ensino público no Brasil avançou muito a partir dos anos 80, ao 
promover a inclusão massiva dos alunos provenientes das classes populares. Ganhou em quantidade, 
perdendo, contudo, em qualidade: não houve investimento suficiente para atender à nova demanda, 
tanto em recursos materiais quanto humanos. O resultado é um ensino de baixa qualidade que, apesar 
de teoricamente imbuído dos mais novos e modernos progressos pedagógicos, continua por 
desempenhar uma antiga função: a de excluir. 
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Outros aspectos induzem a educação formal a um caminho que a distancia dos 
interesses e da participação da coletividade. O neoliberalismo, engendrado no interior do capitalismo 
financeiro, exerce sua influência e pressiona os sistemas educativos diretamente administrados e 
financiados pelo Estado, preconizando a competitividade e o individualismo, a produtividade e a 
utilidade material do ensino, comparando a formação de alunos a uma linha de produção fabril. Seu 
interesse é, evidentemente, a constituição não somente da mão–de–obra passiva e preparada 
tecnicamente, mas de um mercado consumidor ávido e alienado. 

Não se trata aqui, entretanto, de negar o considerável papel da educação formal na 
formação dos indivíduos, propagando pelo desmonte do ensino público brasileiro devido à sua atual 
situação de ineficácia. Seria como preconizar a morte do doente por não encontrar no momento o 
remédio mais adequado. Trata-se, sim, de chamar a atenção para a necessidade de implementação de 
políticas públicas que se traduzam em ações de vinculação da escola com sua comunidade local, com 
os problemas que a afetam, suas condições de vida, anseios e necessidades, invertendo-se os 
parâmetros históricos da conexão do ensino formal aos interesses dos poderes dominantes da 
sociedade. E com isto buscar, de acordo com Freire (2003), o desenvolvimento de uma educação que 
promova a participação, a atuação no sentido de resolver problemas e sugerir medidas, além de 
sentir-se responsável. 

Paralelamente, não podemos esquecer o desempenho das sociedades civis locais, cujas 
atuações reivindicam cada vez mais o seu direito de participar e intervir nos “projetos nacionais” que 
interferem em sua vida local, principalmente relacionados à saúde e educação. Trata-se, ainda, de 
reconhecer o importante papel da educação no desenvolvimento da consciência crítica e da cidadania, 
e também de conceber os seres humanos “como agentes parcialmente sagazes e não como trouxas 
culturais, aptos a iniciar atividades capazes de transformar a estrutura social” (Thrift, 1982). 

A educação é capaz de tornar possível a idéia de que as sociedades têm o direito e a 
capacidade de construir seu futuro. A afirmação da vontade coletiva desafia um dos dogmas centrais 
da ideologia neoliberal: o de que as sociedades devem esquecer o sonho perigoso de planejar seu 
futuro comum, e entregar seu destino à ”mão invisível” do mercado – que assegurará liberdade, 
riqueza e felicidade. Sabe-se, no entanto, que o mercado garante todos esses benefícios para uma 
pequena parcela de privilegiados, deixando de lado a justiça social. 

Segundo Develtere et Fonteneau (2002), é nesse contexto que surgem as chamadas 
“novas realidades”, “sociedade civil”, “associações sem fins lucrativos”, “organizações ou 
instituições locais”, “terceiro setor”, “movimento social”, “economia social”, “capital social”. 
Comumente denominado “setor popular”, é um fenômeno atual, que surge no mundo todo, e as 
iniciativas nascem por razões similares e moldes parecidos. Este fenômeno tende a se ampliar, e isto 
se nota pelo número crescente de novas iniciativas. Há até mesmo alguns pesquisadores que fazem 
menção a uma “revolução associativa”, e estas iniciativas revelam-se muito mais dinâmicas e 
inovadoras do que as estatais. As populações pobres, excluídas e exploradas são por si mesmas as 
bases destas iniciativas de realização própria, onde estimula-se a participação, a solidariedade e a 
benevolência. Um outro aspecto importante é que, possuindo características democráticas e 
participativas, estas organizações contribuem para a democratização da esfera pública.  

Construir as redes sociais com aqueles que se encontram à margem da sociedade, e 
auxiliar no desenvolvimento da sua capacidade crítica e de autonomia é uma possibilidade que vem 
sendo buscada através de ações educativas de âmbito popular. A dialética presente no modelo de 
desenvolvimento capitalista atual abre espaço para ações que permitam uma perspectiva de futuro 
mais otimista e construtora da cidadania. 

Muitas dessas associações e movimentos populares são fomentadas por instituições 
locais, regionais, nacionais ou internacionais, baseando-se num projeto alternativo de 
desenvolvimento, e contemplando as necessidades mais prementes das comunidades envolvidas. 

Quanto à educação para a saúde, deve-se admitir que, no Brasil, ainda são incipientes as 
políticas voltadas à promoção da ação educativa em saúde e à prevenção das doenças, pois uma 
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parcela significativa dos recursos públicos vai para a assistência – compra de medicamentos, 
internações, ações ambulatoriais e consultas médicas – ainda que ela esteja longe do ideal. Um 
caminho seria ampliar as ações de incentivo à alimentação saudável, começando pelo cuidado com a 
merenda servida nas escolas públicas de todo o país, a inclusão de informações sobre nutrição nos 
materiais didáticos e campanhas educacionais contínuas para esclarecer a população sobre os efeitos 
nocivos do álcool, das drogas e sobre as doenças sexualmente transmissíveis.  

Conforme Vasconcelos (2001), até a década de setenta, a educação em saúde foi 
basicamente uma iniciativa das elites políticas e econômicas, e subordinas aos seus interesses. 
Voltava-se, portanto, para a imposição de normas e comportamentos por elas considerados 
adequados, numa espécie de “estratégia pedagógica” que poderia ser denominada “toca boiada”, em 
que os técnicos e a elite conduziam a população para os caminhos que consideravam corretos, 
usando, para isto, tanto o berrante – a palavra -, como o ferrão – o medo e a ameaça.  

Mas a partir da década de setenta, ainda de acordo com o mesmo autor, experiências 
alternativas estruturaram-se em bairros periféricos, pequenas cidades do interior e povoados rurais, 
integradas a projetos mais amplos nos quais a metodologia da Educação Popular (educação não-
formal) era hegemônica. Estas experiências surgiram no mesmo ambiente sócio-econômico em que a 
Educação Popular se firmava como corpo teórico:as ações das comunidades eclesiais de base, o 
ressurgimento dos movimentos sociais em luta contra a ditadura militar e suas políticas econômicas 
e sociais. 

Contudo, Vasconcelos (2001) afirma que, passados quarenta anos do início deste 
movimento no Brasil, muita coisa mudou. Com o processo de democratização da sociedade 
brasileira, abriu-se espaço para que a participação popular também pudesse ocorrer dentro das 
instituições. Muitos técnicos saídos diretamente dos espaços informais dos movimentos sociais 
passaram a ocupar cargos estratégicos nós órgãos implementadores das políticas das políticas de 
saúde, procurando aplicar, neste novo espaço institucional, a metodologia da Educação Popular. 
Apesar de certa crise inicial, compreensível pela dificuldade de transposição de uma metodologia 
desenvolvida nos espaços populares para o espaço institucional, novas experiências floresceram. Um 
exemplo é a Rede de Educação Popular e Saúde que, desde 1991, vem articulando profissionais de 
saúde e lideranças populares envolvidas nestas experiências, e ao se expandir consolida a trajetória 
de atuação dos novos serviços de saúde a partir do instrumental da Educação Popular.  

No que concerne ao papel destas experiências sobre a saúde pública, Valla (1999) 
aborda a importância do apoio social como fator positivo na melhoria da saúde da população. 
Segundo o autor, apoio social se define como sendo qualquer informação, falada ou não, e/ou auxílio 
material oferecidos por grupos e/ou pessoas que se conhecem e que resultam em efeitos emocionais 
e/ ou comportamentos positivos. Investigações apontam para o papel do apoio social na manutenção 
da saúde, na prevenção contra a doença e como forma de facilitar a convalescença. Uma das 
premissas fundamentais destas teorias é a de que o apoio social exerce efeitos diretos sobre o sistema 
de imunidade do corpo, no sentido de aumentar a capacidade de as pessoas lidarem com o stress. 
Outro possível resultado seria a contribuição do apoio social para a sensação de coerência de vida e 
controle sobre a mesma, que afeta beneficamente seu estado de saúde. Inversamente, pode-se inferir 
que a ausência de apoio social diminui a resistência, tornando o indivíduo mais suscetível à doença. 
Contando com o apoio social, as pessoas reagem melhor a acontecimentos desestabilizadores, como 
a morte de alguém da família, a perda da capacidade de trabalhar, ou o despejo da casa onde reside. 
Estes estudos têm demonstrado que os apoios disponíveis podem influir, beneficamente, no sentido 
de proporcionar fatores de proteção contra o aparecimento de doenças, oferecendo melhorias de 
saúde física, mental e emocional (Cassel, 1974, apud Valla, 1999). Conclui-se que um envolvimento 
em atividade comunitária, por exemplo, pode constituir um fator psicossocial significante na 
melhoria da confiança pessoal, da satisfação com a vida e da capacidade de enfrentar problemas, 
pois a participação social pode reforçar o sistema de defesa do corpo e diminuir a suscetibilidade à 
doença. 
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A valorização da promoção da saúde, tanto em iniciativas de ordem popular quanto as 
iniciativas institucionalizadas, passa, portanto, pela questão do apoio social e das oportunidades que 
ele oferece: realizar a prevenção através da solidariedade e do apoio mútuo, assumindo o controle do 
próprio destino e desenvolvendo a autonomia. 

Mas a educação em saúde não é uma tarefa fácil, principalmente no que concerne 
àquela parcela da população completamente imersa em situação de exclusão social: os mendigos, os 
desempregados, os moradores de rua, os menores abandonados, etc. 

Como realizar educação alimentar para crianças que estão fora da escola? Como 
acompanhar pacientes sem domicílio fixo? Como recomendar a ingestão de medicamentos antes das 
refeições (fornecidos pelo SUS) a pacientes que não sabem quando, e nem se irão comer? 
Finalmente, como tratar doenças reconhecidamente de determinação social com procedimentos de 
enfoque bacteriológico (que leva em consideração o tratamento sob condições e padrões ideais de 
vida), fundamentos nos quais se baseia a atual hegemonia médica? Estas questões se aprofundam em 
nossos dias, quando as desigualdades e a exclusão social crescem em proporções assustadoras. 

Evidentemente, a principal proposta de solução para os problemas de saúde 
determinados socialmente reside na prevenção. E falar em prevenção significa falar também em 
educação.  

Finalmente, a educação para a saúde não-formal desenvolvida na presente pesquisa, e 
que se aproxima muito da Educação Popular em saúde, não visa criar apenas sujeitos subalternos 
educados: sujeitos limpos, polidos, alfabetizados, bebendo água fervida, comendo farinha de soja e 
utilizando fossas sépticas. Visa participar do esforço que já fazem hoje estes sujeitos subalternos 
para a organização do trabalho político que abra caminho para a conquista de sua liberdade e de seus 
direitos (Brandão,1982, apud Vasconcelos, 2001). 
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